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idzewskie

z„kończony niedawno Swia
toWY Kongres na rzecz Rozbrojenia i Pol•oju poruszył

ord11ię publiczną świata. Lu-

dzie ze wszystkich krańców
naszego globu - politycy i
naukowcy, pisarze i duchowni. technicy i lekarze, ludzie interesu i działacze
związkowi, młodzież i lrnbiety, wszyscy
naprawdę
pni.gną(•y żyć w
pokoju wn>owiedzieli się na ten
na,iwnżniejs:r.y temat naszych
czasów.
Dc!egaci na Kongres:

•
przemiany

P
nie

Łęcki
usiłuje
wytłuma
czyć:
„Mieszkałem
rok na

p.

Żubardziu, rok i 4 miesiace. ale wróciłem tu, kiedy
tylko nadarzyła się okazja.
Bo Bałuty niby też Lódź,
;ile i ulica obca i hvar7P
nie swoje.„".
.,Bo myśmy przeszły tu
1 dobre i zle" tłumaczy
p. Nowicka bo Widzew
jest swój.„. ".
Co to znaczy swój?
zy to Widzew drewnianych domów, wśróo
których
nie
miał
odwagi
wieczorami
przejść
szpicel?
Widzew,!

KANONIK J. COLLINS z
L?n.dyinu, pr.z1eu:o,dn-iic.zący bry-

ty is1<' 1.2go ruchu na rzecz roa.broielf1:;a:
.. Mam naclzieję. .t.~ pr> tym
Ka·1urewi"!
bi,:.:izie>my
jeszc.re

silni·,,.} praote•M.ować prz.edw•k:J
ws:.elk.im do·śu:imdc.ze•n.iom ::
bron i.ą nBlcle•airną, n.i-e .z·af.eżni.e
tego. kto j.e podejmi.e ;
dla } ćt.l;. ich p'Jtccl'iów. Dla 11neg11l0<u· :i.nia pi./n.)JCh pro-bi.em ótt'
ja·k rozbroi.e-n;e i. ro.prze.•tan.i.-.'!' doświc.ii::z:eń z bronią 11uk'e·~•rnq
1.r.zebn by n{1.1pi.zru·
rn:1n'a<XJć t.itkie problemy, ja'k
a.,,.rUna ZM:hodnfago, kol'.Jl'lia-

od

P.znw

py

R~?,nub/Ud

pr:yjęcia.

Chhisl;ciei

Ludau:e·j do ONZ''·
B. NtKIFOROW, p1-zewud01Ji-

r.:rą "Y

-

St·c 1'a.~.a1!'7Y":7,e1nJ..a

,,ZSłłR

VI'. B·r;:!a·nia".

„Ki-e,rly d•ZJ;e1\ dx.'isiejS!Z)', naST•C c·zyny i m:v sami sta.nie-

my sic jni hi&tcrią ci, którzy
będ:\ 1>"~'.<' t~ hhsfo,iii~ . 'lia.p1is'!ą. niewątpliwie, ~e w U pol<PVic <lwu.Wtit,<:lego wiek.u lud~' e ec·ra'!: b·an!,7,;ej interes!l-

D

ziesięć

miesięcy
mieliśmy

póź
już

niej
mieszkanie "" b!oku.
Ale to nie- byl:o takie
proste. Przyszedl kiedyś taki
jeden
z
kwaterunku
f'1iejskiego i powiedział. że
te bloki to nie dla nas
widzewiaków budują . Zdenerwowałyśmy się straszmP.
poszłyśmy
do Tatarkówny ... ".

W

moich
rozmówczyni ach
starych wldzewia nkach,
które
w~·li
sic p.rc,ho!em.ami, któ·re
•;, długiego życia spę
pN~dtem wchooni!y wyląe.~.ni~
dzily w fabryce u Kohna,
'~ 1 7a 1'rr~ n;,i"'YŻS.ziych pr:zyw·ile,j:lw r7l\.d~w".
. (dziś im. 1 l\faja), które za. czynaly jeden strajk zanim
O" HANlS ELSiEiR SAARA
się
poprzedni
na
dobre
(NIFF):
skończył,
które naJPierw
,.Ga7.-ety S7.C7..erze niów'ią.,
ł.e
r:i:uca!y pracę, a potem pyNRF ma stać się c-str-zem. w;•n1ie1"'Zonyn1 P·l'Z·e.ci"'ko z1:viązko
tały, o co tyrń razem cho\Vi R.?•d.zie1ck:.cmu1 podobnie by.t-0
dzi
wgrała
widzewska
"" J o;~g r. Czego ni.e r·Qtzum1a.l·ein1
krew. Mowa była o siekiejeiko
młc1d;z-i·eniec.
Q;zjs~.a-j
~est
dla mni-e )a,;;.n.e . .Jvż raiz z ':vi,ny
rach, które z6st<mą użyte w
polityki H;llera, Niemcy pr-..<erazie gdyby one, widzeżvlv
ka~a·strofc.
Co o'waiczalbv
wianki, miały zamieszkać w
cfrtięt Dr-a1n.g nach Os ten., rol'lUinnej dzielnicy. ktoś inny
n1iem nie 1;.~lk-0 ja.
ale ta1K::ż·e
'delu innych. Dlatego PTZybymiał się w takim wypadkp
łern ·wTaz 7. k~t.ega:mi n.a konpowiesić itp.
gres clo Mo&kwy„.
1

1

JEAN-PAUL

PARYŻ:

SARTRE,

„zedstawiciel młodsze
go pokolenia
(„zdeklasowany"
wprawdzie. bo drukarz, a
tkacz. ale widzewiak)

B

ojowa delegacja dowiedziała się w KL,

że

urzędnik

mówił

C

-----

torium"
mówi
Helena
Jc.guszewska. - Jak dostanę
urlop,
nie
wyja.dr,
nigdzie, bo muszę się miuczyć

mieszkać.

Będę

dzień w domu. Nie, mojego
starego drewniaka już nie

ma.

Kiedy'

j

zobaczyłam jak

zrywają dach, to wydawało mi się, że ktoś mnie

uderzył,

że

s tarego

człow i eka.„

ktoś

krzywdzi

DZIS „FELIETON Z KROPKĄ NAD l" ZA!\lllES~
CZAMY NA STR. 4

I

U

plynę/,o

zaleod.1vie 15

miesięcy

momootu, gdy

od

umwrowa110 a.k.t erekc1rjny pod pierwszy blok n.oW<?go Osie.d,la Widz.ew-Zachód. Dziś - tru4no uwie·
· rzyć - 12 bloków o 18/łO (.zbach ro2bly.s-nęto w slm'icu
całą kra·są pięknych mieszkań., częściowo już za-ludnie,- ·"
nych. ud.e·korc·wanych kwiatu.mi, fir.anloo:mi, a z oka.zji
wielkiej uroc.z.y·stości. - kolorowymi baLonbk-ami i g~rla,n
dami.

Widzew, a z nim ()111.e miasto, pi·zeżywal wi.e•lki dzień· uroc2ystio,ść o•r'rlania pi.erw·szego fragmen.tu wielkiego. 50-

za

kiika

Zait

dwa.-

zamiieszik,a,

naście tysięcy osób.
Setki mieszkańców Wid.z.ewa

prze-i-:========~=~::i:~=:__:b~l'.'.:°''.'.:ko'.'.'.:'.'.w'..'.:e'.:.g:'..o~.::o:.:'.;'_::ie~:d:::l~a'.:.,__.::W~..'.:k:.'..to:'..·.'...ry~m::____;<::D:::a:ls::z:_Y_::Cl::·a::;:·~g__:na::__:&::t.r:.:.._2:>:__

chodzę tam, popatrzę sobie
na starą ocalałą w ogrodzie
gruszę .
ale gdyby mi nawet dawano kilka tysięcy
nie wróciłabym do drewniall
ka.„".

I

igdy nie przypuszczalam, że na starość
nie będę sobie brudziła rąk przy gotowaniu".
Helena Similako·wa - emerytka, która swego męfa (obecnie również
emeryta) poznała (jak przy
ł
·
sta o w najczystszej wody
pow1esc1
produkcyjnej)
przed wieloma laty przy
warsztacie u Kohna, jest
„widzewska" aż do szpiku
kości. z tych 'widzewiaków,
co to dobrze czy źle,
aby
tylko na Widzewie. w kunitzerowskich domkach. by-1
ło ciasno 1. pr·zez dłLigi·e i~n
ta była lampa naftowa,
ale i
na Widzewie. Ale skoro
można w blokach i do tego
na
Widzewie?
Reporter
(nie
widz;ewiak)
usiłuJ· e,
zrozumieć. dlaczego Widzew
tak WS2ledl w krew.

N

}II

cały

Dzień radości

Felietonik

Ze

świata

GDYBYM MIALA AUTO
TO:

AUSTRIA:

Slecto:k1tabym w ciemnych <>kul.a.rach za ki·erownicą, a
milicjanci
sn,Juto·wa'1iby mi upr.zej- ce od beno:yny 1 oliwy,
się,
mie.
a na cl·odatek nie wie- żeDenerwowałabym
mi go u~ra•dną a'lb-0
Jeźdzlla;bym po głów- dzia•labym, gdzie się te roizbiorą na części.
nych
uloca,ch. bu.ctiząc plyny wlewa.
Bałabym się śmiertel
pow,izechny za.chwyt.
Sbracilabym masę pie nie
pr:zechodniów„.
Za-zdro.•k'ilylJy
m\ nięct:zy
na utrzyma·nie
Jak to
ct.obr-.re, że
"'s·zystkie
pn~·jaciólki woizu i koo-zty remontu. mam tylko prawo jai znajome.
Nie
miałabym gdlzie wy ...
Nie byłabym zaJeżna go przechowywać.
Zo-Ta
oo PKP, PKS i MPK. - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - os7..ozędJziłabym
masę·,
p1enięct·zy
~
masę
czasuna nabiletach
prae.iao:-i
d~ch.
oc;oekiwaniach,
~~~
spóżnlen!ad1 it.p.
~'\1 .J~_,-~>;..·1ff~~··~
Ku,p:ila·bym sobie kask.
C /la,
GDYBYM MIALA AUTO
)f ~
TO:
C-~
Ą)\J
Nie wlec:Lziałabym kto
w~
,..;::--~
~ .„~ .
ma pierwszeńst.v"'O na
"-.:::
sl«rzyżowaniu
równo~<', ·

I

„My. ludzie kultury, wiewyłącznie w imieniu
my dobrze. że kultury nie
wl\asnym, że „.„m()je ko·
ł t
·1
ł
trzeba bronić. Bo czyż broC tane, IDO Je Z O .e, US}lOkO, nić je.i nie oznac 7..a w gruncie się. „" No i
właśnie
vzędnyc11 ulic.
V .
~
cie r:i:ec7.y Posługiwać się
wszyst'kie, 'ja.k W piątkę ze
Mia~a.bym ciągle lronnią ;jako argumentem mająmną
rozmawia,y,
dostały
flikty z milicja_.
cym u~ra wiedli wić
wojmieszkania na Widzewie.
Nie w1ed.zialabym oo
._ To nad'lJWY~aJne! Ale teratz nleeh
z-ro,bić,
jaik n.a;waU g11nę? ... Kultura n1e JX>trzebu„Czuję się tu jak na
ma.
1>a.n chuchnie na JDJU.e .••
je obron)'. ani przez wojskowczasach,
czy
w
sanaMia'lla,bym bru<l!n<!!_r_ę;..-,.._
wyc h, ani przez polityków ·łJIL-;;--;;--;;;-;;-;;-.;;;~;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;~~~==~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;
Ci, którzy mienia sie jejl
obrońcami, są w gruncie rze
s!y,!1Jgowa·ne po.'1tac1e uczonych
eji wyst ępują{}y-011 na m:eea: z;a,- niewielki okres czasu. Ale
czy, chcąc nie chcąc, obroń i pisarzy ,pięc;u kon:tyneniów.
k-?.r,r,n OO"lml.i nukłea.rnej, obeJ- będzie on miał długi, długi
cami wojny. Jedyną przysłu Nie za.Oraiklo tu niczego. Ut•wo
mujących
21a.równ'() k:omuu.i- ciąg dalszy we wszystkich
rzyfa się tu na•ibardziej barwsl6w,
ji!•k i 7iiLecY'ilow&nyeh
gą. jl:lkiej oczekuje od nas
na
e!S'r<'a•da,
j·aiką Kremlo•wlSlki
i>r21cctwniilkóiw p~ll<ty·kli „ICre- 120 krajach, których przedkultura - jest właśnie rozPała'c Zjaz;dów wid1zial po raz
.s.tawiciele byli obecni na
mła.".
brojenie".
;pierwszy od .swoich na·rodzin.
Kongresie".
„TRUD", MOSKWA:
Wp!y;wu tego Kn!lJgresu na
ooi•n ię Ś'\viaita ILie woll[lo nie
„Po wielu, wielu latach,
doce•niać".
kiedy pokój będzie już pow_ _ „„ __ ,,_... __ .,__._..,._.
„UNITED PRESS
INTER- szechnie panował na naszym
NATIQN AL", N·owy Jol'lk, a,całym globie, w Wielkim Pa
gencja amerykańska.
,.Kon.gires odobywal się wołacu Kremlowskim powinna
„Hist<l'!"ia sta•wia tyilko tal!tie
bec barwine1go audytorium, re„D·elega.ci n·a Kong.res n.ie zawisnąć tablica z napisem:
:prezent•u.jącego całą e.U.tę 9w'arep.reze.n.t-0•wa.Li 'l'l'J)ra:wdrz,ie swood 9 do 14 lipca 1962 .pro•blemy, k<tóre może rozstrzy
0 ,Tu
foweigo
ruchu pcs-tępowego.
i-Ob rzą.d6w, niem•niej nruJe.ży r. obradowali ludzie pięciu gnąć.
Powszeohne rozbroojeTurbany i kolorowe buni~u
.oo~ek.iwa~.
że
K{l<t).grrs t.en
kontynentów. Złożyli przy- n ie, które wczorruj było .J€sZ,przed~tawicieli a.fry!kań1:kich i
wyWrLe po•wa;i,ny w1lływ P!l"OazjatY'("kich, bly=zą<:a mi-tra
pa.g·and;()wy na. wp'i!lJię świa•to sięgę, że uratują naszą pla- cze utopią, dziś Po Kon.g·resie
oa.triairchy
Aleiks•o,g<:>, glowy
wa.. LiC1Zll1Ji delegaci ą UCllll- netę przed katastrofą ter- &ta~ 8i~ może rz€'Czywistp:śkoś~iQł& pra-w~g~!!!ę-iQ, ct.rS'I~~ llU'.lllUa!ii;ych ~pniiza... moją.dro:w'ł"! Sze~ dni to 9, PoądAA~CJ:>iO j\!.ibra"•

.jt · e.,..
,. .-

f'b<
t:::=-J ·

I

Król
w

Arahil Saud
.iednei10 dnia.

ciągu

oj-ccm sześ-ciorga.
dzieci urodz.onych w je-1
go haremie,
liczącym
sobłe ok•Ol·o stu kol>iet.
został

Arabs:O.I król obwieś-ci!
tę
wia.<lomość w
miej:
SC<>WOści
kura.c~

Ban - Nauhe!m,
prz~·byl

na

rację.

SZKOCJA~

i

ż<>na
syna

odprawia

.

I

męża

na wczasy.

- Nie za""ominaj John
nemu zdejmować okularów, kiedy nie b~e

na nic

I

patrzył.

WLOCHY:

Ostatnim obrad·om Li•
gl do Walki z Hala.sem,
które miały miejsce
San Remo, wwarzyiszyl
p-rzez cały dzień og!U-

wl

szająey
dzeń do

warkot

urzą

naprawy dróg.

W. dniu

ru.Ylt@nite

Jn-CJ

gdzie
ku-

dłuższą

"

Lipcowego Swięta
.
•
serdeczne zyczenza
składa

REDAKCJA

Władysław ·G~mułka na

uroczystości

•
Manifestu Lipcowego w Gdańsku
18 rocznicy

yse

Powrót Polski nad Bałtyk, Odre,

najdonioślejszym wy~arzeniem

GDANSK. ~ Wczoraj w godzinach pqpoiłudnioiwych
.,, halli Stoc•zni GdańSkiej <JdJbyła się UT<Jczy19ta aikademia
!Z okazji 22 Lipca i X wieików Gdańska.
W :pl"e:zydiurrn aikademii zajęli miejisca włltaini serdeczmie1S2Jkańców Wyib==ża:
nie przez 4-tysięczmą l!"Zeszę
WJlrudiystaiw Gomublro., Aleksiainder Za.wadmkli, J ór:ref CyM.a.ri<lllll S~ychal~<!d,
Sltefan Jędrych-0'\\>Ski,
IRllDkiewi.cz,
Roman Zambro1wsikj, 07;es1lial\v Wycech, Si!a.n1i&lia,w Kulezyńslki, Jwliiiam. Hol!'o1diecikJi, gooipo•da:l"ze Gdańska i W<Jderwództwa gdańió1kie.go.
w alkadem.ii uozestnic.zą taikl±e P117.edsitawiclele oorod.
i!Ww pokmijnych z 14 krajów.
Nad sto~em
Sa.la 'ZOO!tafa ooiŚWiętrue udelkO!l"owa'lla.
prezydialny.m n.a tle bialo-cZ("l"WO'llego szta:ndaru naipis
,;Jfl. Lilpca" a wyżed rzlota !t'Z)~mSka dziesiątka sym:bolizują,ca Hl wiElków i.sitnienia S1tolicy IP01•\"lkiego Wyb'l"zeża.
Po ode.graniu hymnu narodowego uroczyisitoiść otwie~
ra I seik!retarz KW PZPR w Gdańsku Jan Ptasińsfki.
wHall1y gorącymi oklaskami w.sitępuje na
Następnie imówin.kę Wladyslaw Gomullka; k'tóry wygłasza ip!I'zemó'W'iem.ie (tek.sit przemówierna ;podajemy oboik).
WYl9tą1pienie Władyisława Gomubkt wielokro1mie .przezywane jesit dJiruigo,trwalymi, serdecZlilymi oikila!Słkam; .
Po przemówi.eniu '!la.stępuje ur<J<czysta chwila deikoracji S2lta·ndaru mia!Słta Gdań.ska Knzyżem Wie~kim Orderu Odrodzenia PoJs•ki.
Pl."7..ewodnicuicy Rady
Zebraltli powstają z miejoc.
Państwa Aleksander Zawadziki w towarzyistwie selk:retadekoruje
Juliana Horode•C'ldego
:rza Rady Pańsbwa standar.
W }mieni.u gldańszczan przemawia poseł Leoo Lend'l';iO'll - S'l;<Jozniowiec, syn znanego działacza po•l-O'llijnego, zamoTdowanego pr'ZeZ hitlemwskieg<J oik.1JJpanta. Dzię
kując w imieniu &po 0leczeństwa za za.."1.czytne wYróżnie
ltie, powiedzia~ on m. in.:
„Spcłeczeń.Slt\"lo Gdań.ska z glębi szczerego 5e!t'ca dzię
ikuj~ za .chlubne odznaczenie, jaikim wyróżniła je dziś
ojozy2ma. 10 wiek&w Gdańska - to 1000 lat naszej wieTi!lOIŚCi Polsce". ,
zakończono odegirainiem
Cz,ęść ofkjałną uroc:zy.sbości
Międzynarodówiki.
W bo.gatej części

historii Tysiąclecia Państwa Polskiego
Gdańsk odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Połski
na'l"odzin
Roczm.ica
Ludowej lą·czy si:ę nierozerwalnie z odzyska.n.iem przez
1nasz ib.-iraj szerokiego dostępu
do Bałty1ku, z ]'.}owrotem naiI'OOU ,po.i.s1kiego na ,pólnoone i
iza'C'hodnie ziemie naszych praojcmv, !które przed X wiekami '.stall1\0'wiły iin.tegra lną czesć

skladową

wystąpił

art:v-.s>tycmej

Ze1S1Pól Pieśni i Ta11ca „$ląsk".

Dzień radości
(Dolkońezenie 2e

T. Gląb.~kiego i S.
Prezyd.i'Um
przew.
RN m. f_,od'l:i E. Każmie-rcza
ka i wiceprzeiw. E. Wróbleqv.skiego, przew. ŁK FJN L. N'iteokiego, seikretairzy lwmiite•tów
d.zwlni<:o,wych pa•rtii, dyr . Zje.dnoczeinia Hud . Łódzkie·go J.
Wolczyńslciego, dyr. ŁPBU Z.
Mor<Jtll)skie.go z zalhgą i i'1'L
Meld--unelc I> <Jdda•n.iu .iJW,IOOw
,zlożył przewodniczacemu Ka±·ntie1TCzakowi dy.r. [lfo,raw·slci:
oś
Jeiste·śm y du 11in i
wiwdezyl w imfe·11i1U zal.ogi Jóźwiailoo.,

Chruszczow

obserwował ćwiczenia

z nowocze~ną bronią

źe właśnie .na·m przypadł ud<Zliia>ł wybudowania tego oisied·la dla mieszkańców Wi 1dze-

marynarki wojennej
W

w

I

Wysokie odznaczenie
oficerów i marynarzy

radzieckich
wykonanie

specjalnego zadania
MOSKWA (PAP).
TASS P·Odaje:
za

p«>myślne

-

Agencj.a

wykonanie

spe-

zlecon·ego
zadania,
przez rząd, prz;vznan·o trzem
marynarki woj enne,j
oficer.om
cjalnego

Związku
B ·ohaterów
Radzi-e-cki2r:o.
T«> wy:'.!':>kfo -0dzna·c•.enie w-0jg·odność

skowe

z<ll>tal-0

nych noty
d ·owódey
Petielinowl,
ral'lWl
p-od.\vodnego okrętu atorft<0w~go,
ka.pita.nowi :tlleowow\ oraz d·odziału

el«>ktromechanlcz-

nego !Joo}owe,i części ok1·ętu podW·o-dneg<>, inżynierowi kapitano-

Rady Najwy'1.sz"'j
Prezydium
ZSRR ,otl=a.czylo tal<że Ol'd·erami Lenina, Czerwonego Sztan<laru, czerwonej Gwiazdy I MwaIem „Za od"'\vagę" grupę marvokrętu p<>dwoo~go, któbrali udział w \lłirli:onaniu

narey

specjalneg-o
przez rząd .

.1

mie·szkańcom

fragme1ri-t nowego osie1d-la gaS·podarz miasta .zfożyl podzię
Jwwa:nie wszy.st~kim je.go twór
com, a mieszToońcom ży:zyl
ta11c j<IBneszczęsc1a i
dt~żo
go życia. ja1lc jw.me są domy.· w któ1·ych za•m ie„~zk!l.ją .
PZPR Wi Seilcrieitarz KD
dz.ew A. Prom1ńs7ci odczu~o1
li.st o,d I S€lkre•ta<rm KŁ :PZPR
T-011:.a,rlców•ny-Ma'iTwwsldej,
M.
·lotó1'a wyraża·iqc żal. że 1>ie
może 1iczestniczyć w 11roczust:;ści, przeil<<!lzaln mie·szkańcom
po.z·d.rowieriia i życzen·ia:
- życ.ię. aby poważne wl<lady mmte1·iaine i środi1<4 fina:nprz<0zmac.<"J.ne
pań siwa
~awe
na Tozb11 d.oivę W iilzerui.a. byczyn,e.m
uwie!,okro.fnione
ły
spokcznym iud·no·foi. by ja17<
nafszybcie} na gruzl!JCh Tct111.itze1'ow.~k,ich domków i sfo:r!J'Ch
ruder powst.a1u•alu 1wwoezes·n~
blo1lci. by Tm'ra.s1al .~ię soc,i'lllistyczmy Wid~ew kii radości
mie1sz·Twńców dzielnicy.

tt1Yapmm'iemfo/,y
rwwych lolw<torów. którym
E. Kaźmi.erczmlc wręczy~ klucze od nowych mieszkań.
Rad?foią

1"Z'e

Dz!ęlcmva·1i S<"rdecznie m

ieisz-

.k.ańcy

Widzewa przed!Jlla,wiciepariili i w/n.dz mia•sta,
bukiety k:u,'~!11vręc.zajq.c im
tów. Do Miclra.li ny Ta,ta1rkó10ny-Ma:llcows/ci.:?j wyslcwo depeszę z po<lzię1cou·a.niaąn i i ;lyczenW.mi od wl·cLzezi"i-011c6w.
(zt)
lom

W blaskach

pochodni
o'!'ik.!eSltry
d~więilrneh
\V'C7.·01raj, \V g{)d-.::inaich v.1ie-

przy

wi Tim<>ficjcwowl.

rzy

re'UXJ•liu:yjne·j

zadania zlec-0ncg·o

cwrnvch, .p:·zema'5lze1rowal ulicami miasta ca!)8lt~zyik wojskowv.
To~'varz~"s.z.yly mu liczne rze-

sze

mi. P·~21kat1c6w 1

.m.anif;:-stu-

ią~ ,o.wój udzial w 01h.cb.odach
·b ocowe:e;o święta._,.
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n.ad

pań

Bałtyk,

Odrę i Nysę, powrót kl6ry
sta.l się m0>żHwy tylko dzięki.
temu, eo leży u pudsi.aw naSwi~i:a
na.rodioiwego
isZege
na.jdios.t,anuwi
Odrodmenia.,
ni-0>ślejsze wyd·a.rzenie wyp1ilS'a1000hislo·rii
ne na. kartach
lecia ist.I~ie.nia J)ańsLwa po,Jski.e
go.
Wra'Z z tymi ziemiami wirócil do Polslci również vrastaGdań.sik.
rY nasz gród
do na.szych
wpisał
Gdańsk
b{)haznaczoną
kartę
dziejów
terstwem i krwią ni!'zliczoinyoh zastępów ipatr-io·tów walwytr•wa·le o dootęp
czących
Po.wki do mo~·za i więź Gdań
ska z mao:er~.
W ciągu 10 wieft<:ów swego
1istnienia. 7 wieków C"'1ańsk
byt grodem i portem polsikim,
ipóltora wieku powsitawal pod
jarZJmem :krzyżackim, 120 lat
jpod za.b o•rem ,pruskim i 5 lat
,pod krwawą okU!pacją hitlerowską; <Jwu.kro•tnie pod naciskiem obcych mocaratw by!
przeksz,ta.tcany w „wolne m,iasto" - !}rzez Francję Napoprze·z An.glię i
leona oraz
Francję w traktacie wensa~
.skini; a.ż wreszcie wyzwolcmy
przez Armię Radziecką i wa·l czące u jej b<„kJu Wo•j.siko Po·l,01kie na ww;oize wrócH do
swej macierzy, .
Od końca U woj'Tly "'"via·lowe; dzieli nas ju:ż lat bli,<;1\rn
Hl. ' Lafa te wypełniała ipo
·brzegi trudna i cięiJka praca
narodu prz•ed którym p:•e!'wszy rewolucyjny rząd ludoPolski Komitet Wywy
.z;wolenia Narodowego w hi.story=nY"m Mall1ife1kie LiucoW)"ffi poi>'tawil zadanie o·dbudowv kraju w no·wych , lf:1prawiie•dliwych gran,'c3ch po 0Battyk, i prze(]rę, NY"sP i
go na rwwyc h
d'1SIZ't a łc e1n i a
,9ocjaJ1s1tycznych zasadach w
silne, w~·oo1ko uprzemysl<J!Wione nowocze,sne pań.<;icwo

przyznane: do-

<>l<r~tów podwodpółnocne.I, k<>ntradmi-

woocy notylll

wódcy

h:~s·torbi

PrzeiTwimjąc

r.ządu

pomyślne

dzielnocy chlubn:ie zal)J'i-

w

Prze·wollinkz,q,cy Kaźmie·rcza.k
w swo•i,m przemówienhi powi-edzial m. i.11., że wcZolJ'a.,i.sza uroc;ystość byla symbowm przemiarn, Scymbolem nowego, o kt.óre tak dlugo tocz·yły warki polwleinia ł0<dzian.

noCl!Lą.

godzinach rannych szef
"adziecki e•go wyp1yiną1
krążowniku
na
morze
Admi~a·ł Uszak<JW" i abiSel"~;TDwał- ćwiczenia 01krętów nawodnych i ipodwod•nych oraiz
lomictwa mocsikie·g o.
.sitosO'\vano
W ćwiczeniach
marynanki
broń
n<J<Woezesną
wojennej.
Doilwnano ćwiczeń w !Sltrzelani:u bronią rakietową z okrętów na:wodnyich i z podwodnych ok:f'ętów o naipędzie
atom<lwym. Z tych o.sit aotnich
wystrzeliwania c·cLbyly się ze
sta·n u zanurzenia.
N. Chru1szczow i minister
wysoko
Malinows ki
-0brony
ooeniłi wyniki ćwiczeń.

wa -

.sameJj
Łodzi.

MOSKWA (PAP). - Pierw6ZY seikretarz KC KPZR, .premie![' ZSRR :Nilkita Chrw;.zczow,
~bywadą<:y Q1becnie w &trefie ·za kręgiem poJarnym odfl<Jltę pó'lwiedził w sobotę

za

-

PZPR

str. 1)

z ~miych dzi.elni'C zg1'o
1111.<21d.ziw się przy u.i. Konstyby u.cze~triiczyć w
~yjnej,
lotórą oiwarzyla
iwrocz.y.srtości,
IP1'Zew. Pretz. DRN G. Steia.ńse1k,retarzy Kl.
6'/ea,; 11,~~t..ając
gości

ii

powstającego

oS1twa l]'.}O:lakiego.
Powrót Polski

.nań~~

7.'łączo,ne

brn·t erstwern
Zwią?Jkiem

Moona różnie mierzyć telarta.
Mo:Ona je mierzyć p001lę1pem
materia1'nym, 8-.lcrot.nym wzrostem g.Loba•lnej produkcji przemyslowej, l,5~kro1mym wzrostem pl'lod. rollllliiczej i 3-krotdiochvciu
nym pomnożen.Lcm
w porównanarodowego
n,iu z Polską prtZl0dwojcmmą.
W.s.kaźnikli. te w spn19ób najbairdziej syntety=ny wy,-aża
rnny rozwój bazy
ją wielo.si!ro1
ma.teri1a lno-t€Chruiczmej !lJaszeg;o spolecze1istwa, wzro.;,'t zatru.dmeruia poza roJniictwem z
2,9 rn.iliona 1u.Q·zl dio bhslco
8 mlUiQ\TlÓW, pod:wojenie się
S/iO'-""'"rn
mii.r.is1t
ludnoiści
ca}ej
przeabraźenna
glęookLe
stl'uktury el(<l~11o•micznej kradaro<boeic
M.r>żna mierzyć
ju.
tych lat powstanje.m i 1-0'll'VO
jem cialych galęzu wytwórktóre
prz.emysloiwej,
cZJOŚCi
przed wo;j;ną niie istnialy ni·~
raz nawet w zalążkach, jak
hut11Jictwo m:i1edzi i a.Jwnoinium, kopa<lnictwo węgla trru
natrneg10. przemy.s-1 loiżysk kul
e'lektro]'.}rz,emysl
kowych,
okrE;:lXJ!wY,
pr2P..mysł
nicz,ny,
dziialó•w przemyslu
większ.oiść
elektryczmot'()ryzaicy jnego,
nego i ohro.11Jnego. przemys~
mas
przemyst
trakLO~'XJIWY.
szereg unin:;ch
plastycznych,
dzialów chemii i'1id.
Można ten dystans lait 18 mierzyć ogromnym wy&i1Jktiem in
westyoyjnym kraju. sumą ok.
890 m1d . zl, (w oenac.h 1961
roku), które włożyliśmy diotąd w odbu<i:owę i rozwój cagospodairki n.'.l,rodowej .
łej
Można też mierzyć te lai:a
nie tylko wskaź11Jidrnłni rozw">
ju materialnych s1ił wytw">rspolecz.eós·twa, ale i
czych
w'.<'''ll<Jmi przem·ian.arrru, jakie
doko,naJy snę w Judz.1ach. w

przyjaźnią,

i .~oiu„zem
Ra<lzie·okim.

ze

18 Ja.t budujemy Polske od
n<Jwcmu,
po
funó:amen.tów.
jako niepodlegl<e. ooocjalis.tyczne państwo lu.du pracuj~cego,
pnyna1leż.nie do wielkiej oocwspólnoty n1arojaiJ.i1;o~)'CZnej
dów.

ich

pol-0Um1iu ,i

zmianą

mię<Xzyn,rurodioiwej

po-

zycja Polski. ZawLe.rając braters.k.i sojusz i prz.yjażń z są
siaidamL ze Zwiqzkiiem n.adzlieckim ; innymc państwami
się
stając
socjaListycznymi,
obozn
czlo•nkieim
wier11ym
PClilisk~ za'socjalistycznego,
pewu:ula sob;e be1Zp:eczenslwo,
a swą l\10!ll1Sekwein~ną pol@jo-

~hviadorno.ści

- w ludziach. których .1obro
jest celem wszysCkioh porzyi i w1adzy ludowej.
nań parti1
Nowa i coraz wyż.sza je<;it
pos.pobeczieństwa.
kultura
z'om of(ólnego wykszi.aJoenia,
·P<'·ziom i liczeoo.osć kwalifiwszykadrr we
kiowa:nych
sitk1ich diziedzill1ach. Liczba zaw
prz.emysle,
w
trud11,'onych
transporcie i
bu<liownidwje,
4.. 5
j'llż
prvekra<:z~
ląezm01ści
miliona. w ty:m kadra tec:hllik(iw i jlflŻyni.erów jest blisko
większa ruż pi-:u;d
4.5 raza
wojną ; liczy oJro1o 290 t~"S.
ludz.i. Jescz,c:z~ w s'mi1ejmym
sfoo'JX),iu wz.rosly kadry inteligencji wiejskiej z wyhzym
a.g!',·r.1JOwyksztaloerniem
rnów. weterynarzy. mecllaniizatorów - Ji,c_zą one przesizlo
2!J tys. ]:Ud2li.
Moż,na też mierzyć dystains.
przebyty przez nasz kraj od
gleboką
OOI'odzieiruia,
d1rnha

wą

polityką

i

postępam1

·N

gospoC:arce i kultur.ze zdv.bywa szacUlllek ~ aiu.:.O!l"ytet w
świec.ie.

Ja.ką.kolwi~k mia.rę ~ast„su
jemy do tych la.t - . m~l:z
nie od trudów i ohar, ~,\luc
tr.i:eba było po1nieść - btl::..us
18-lecia nieo~parc1:
naSł!eg,o

dla

łódzkich działaczy

kulturalno- oświatowych
WeZ>o•ra.j, w sali Lódz:klego
o<l1byla się
Demu Kultui·y
jeszcze jed:na mila uroczy.sświętem
ze
to3ć 21wiąza,na
Odrodzenia Pols,ki. W·ręc•zono
mian<J•wicie nagirody pny•zna,ne pr·zez Mi·ni.>1terstwo . Kultury i Sz:tuik".i 0 ra.z Wydział Kuil
tuiry Prez. Ra·dv :Narodowei
łódzJkim dzialaczom kulturalno-oiświatowym.

Wręczenia

na.gród w obe·cwiceprzew. Prez. RN
R. Kaczimar<ka o•raz kieraw,n1ika Wydz. KU1l'u1y i Na11iki
J. Pa1lwJy, doKL PZPR ko•na1 kie'!"owni1k .Wydz. Kultu'1"y Pre.z. RN migir E. Pl"Zeź
dzi eciki. Nagrody Min. Ku.J'tuz,b;i•t!CllKO
inż.
ry otrzyma'1i:
artysfa folo.g raRreźn·ł·?.d<.i f!ik, mgt'" J{arol PrzesimyC'k·i Wasekre1am Woj. TRZZ,
muzylk. HaC'l&w scm.~~·lc..- tLn.a .TMvc„~k:l, działaC'z1rn
k,-o. Zw. Sp. Pra<:y. S1tefa.n1i.!\.
'kier. Klubu S.p.
A1n.ćłiry:<Jia·k Zofia. K!.!ła.g~·w
,.Czyis1truća,
.prac. Bihlio•ten,i im.
slm Wary '.~~{i ego, swr~.!.1!'?. l\o!y~c>:
kiclTlo"ws1ka. - wac. Wydz. Kul
tury. Abra.m Fr)•'.'.11n?.•'1 - <'lzia
łac~ T,S.,KZ, •TliS'r: Dainuitia. Cey„
no.śc.i

iprac. Wyd.z. Ku~
oowim: turry, Wi·tnMl 07-erlica :_ kier.
Klu1bu ZNP, Jadw'ga N!o~vz
bibliotelkarika, Jó;i<'(J<WSka. dyr. Woj.
iref Ki•cłbMlińsk:i 7.arządu Kin. Ma.rek Gru:Hck:i - dyr. łódzikiej IDkSiPozytury CWF.
Oprócz tych nagiród, Wydz.
Ku.Hury przyznał ze .s•wej s·tiro
d:ziala~znm
nagród
15
ny
(W)
k,-o .

Wmurowanie aktu
erekcy.inego
pod gmach POT
Wczoraj, w przededniu li•pcowego święta od·byla się uwmurow1mia sy>n1roczysto,ść
aktu erekcy·jne,go
bol:czneg<J
ipod !<"mach PDT na Pl. Niepod.leglości 4.
· .A.!tt erekcyj1ny wmurowali:
s.e'krefarz KŁ PZPR 'l'. Gtą.b
P·rezyprzewod-nicui·cY
i!!ki,
J111gr
d ! um RN m. Lodzi E. Kaźmi·eirc.1.;aik, wicei!'>rzewo<lnic7ący Pre-z. RN m. Lodzi E. Wróblews:k~ oraz dy!l"elvtoir
Z,iedn{)cze·nia Bul.ń<l?Jkieg0
dolhon.ic<twa Mllll' J. Wo•! cP:y!lu. Ja_)
sild.

Nnwa przvchodma
Zdlrowie

dobro.

st
produkcja
6-kratnie pl"'.U

Obeona
polskich

pr-.i:edw-0>jen11ą,

sza

pro<li.

niemieckich

st-0-eZilli

na

S7ym Wybrzeżu.

Po ukończeniu budowy suchegio doku Stoc<zll1lia GdańsJta
będ:zH'! mogla budować stat lm
do 65 tys. DWT,
<l noorriości

Nasze budownnctwo okrębo-<
we dzięki swej n.owoczes1noprzemawia na rzecz teJ drogi
poziom< ~ ną ł
dobremu
i
SCJ.
ro-zwoju, którl\ obraliśmy 22
t e chniczne mu zd0<bywa st >.ultalipca 1944 roku i klórą "ytyo oraz lepszą repulacię nk ">cza.ła w latach w-0-jny i -0-k•1Statki mors kie
dzyn.a'!'odową.
chlubna.
hitlerow1skiej
pacji
jedna z p oo&ta wowych,
to
pnprzedniczka nasz.ej partii trwaiych i rosn ący ch pozycji.
Polska ParUa Robotnic=.
polskiego eks.portu,
W dotychcza1S101wym d TObku
Polski Ludowej. w jej persp 1;k
Drugie poo s t.awowe osie !m;q
tywach rozwojowych Gć.at\s'.~
cie gos]'.}odarki morskiiej - to
i cale nasize 50U-k:iolome:rawe
rozbudowa i un.owOCZP....ś.111ioo·ie
wvbrz.e'L.e aż p'o Sziczecill1 zajnaszych poirtów 11a Bałtyku.
muje miejs.ce soozególn'" Tu
Przeladu.nki w na<;zych porrozwij,a s.iQ na wielką sk3J.ę
tach w cistn.Jn ,:ch· la~ach .-zvhno·wa ga ąż go.spoja.rki r:a,rok10 rosną, W roku ubiieglJ"!l)
gioiSpO•d.arKa
F\Q\lsk.i.
dowei
os.iągn ęly 2Z mln. w.ITT.
budic''\":1:iporty,
morska
U 7. aranifl- Po~k.i Lud-tnvej r.f)Z•
ctwo okrętowe, handlowa i
porzynaliśmy r ozwój na>zej gorybacka flota mornka.
spodarki m<>rs!<iej z m~łą i p.rt.eW 1945 roku zaczynab5my starzalą flotą handl·ową - łą<ez•
-01<. 200 tys. t<>n n-OSności ,,..
na Wybrzeżu - podob.nne jale nie
statków
p.rz.ewagą w:vshtż<>nych
w całym kraju - od usuwa- z reparacji ivoj-c;nnyeh. Dz.i.'\ roz·
niha gruzów i ruin, od 1,;cze- porządzamy flotą, która przema glęb.:>kich ralll zadanyc_;b kr«>czyla 1 mln DWT, czyli bil•
przez okupaicję i dzt.ala·11ila sko 10· kr-otni.e prz-ekra-C7..st n.a-c;z
po:si~<!Ania.
stan
J.l'I7.~dwojcnny
wojenll1e .
W Meżą<Cym pia.nie 5-letni&.. polIYhiś Wybneżr. i nasze pol!'slca notn han:ll-0wa ma wzro:Jrtać
towe miasta wraz z ich roz- o r.r,o tys. DWT, tj. o 94 no\\:e
wijającym się szybko przemy
statki.
, slowyJn -i rołrn'.czym zaµJ.eZasic:g działania naszei floty
1A> %1·-0dki t~tnil\L'Cl
cz,em 0

życiem~

pracą,

na.uk.ą...

l·:.·oSnie

te z całym krajem w je<len
O\"gani1lll11. Staly si.ę one <ila.
sizcn•ką
gosp(}darki
Daszej
bramą na świat. P;ękinie odbudowane i zag0€1pcdarowane
mi.as.ta ;ak Gda1'1sk i Elbi'P:,
Ko<S1zalilll i Slup.,ik, sz,ez.edn
i Sw;'lllO•Uj~ci.e. są d.z'iś ludniej
sze i znacznii1c wyż.ej u;:irzemyslowiQTlc rn ·ż pr7.P.·d w;_1j1vł.
U1Czet:i.a0h
W 6 wyiszych
Trójmi.asta uczy s'.ę ,pt'"z.esz.lo
s•tuderntów, tj. 7
12 tysięcy
razy więcej n,iż w 3 przedwo
jennych uc:ueln.Lach '11Jiern1•eckich, a w 3 ~ri:...<1Zyc1h ":>2lkCJlach SzC'ZoeC!i,na pobiera na.ukę
4.700 studentów.
Od czaąu , gdy pierwszy ruz:buc'0wa,,y w
doweglowiec
Gda1iskiej Stoczrn1i w paT.dziEr
l'<lrz:!rcząl
roku
niku t.949
pierwszy rejs. :nasze
swój
spuśai1ly na w\jdG
stoc-.L.nd·e
6'25 statków m\jr~kkh o nJ,5no§ci pl"awie 1.700 tys. DWT

Lipcowe podarunki
NAGRODY

i •Wy\Slllll'lęly slę pod względiedi
ro1Zmia1rów produkcj1i do pierbuclr-'>wni~
dziie9iątk.i
ws:ziej
ś•·
na
czych okrętów
za.<; :i ako prodluoen t st
rybacltich na drugie rr
w świecie - :po Japorlli

iniech będzie naj·wYZSoZ)>m p:i:a
wem - •tvmi slowami za•konczył swoj.e iprzeunówienie ~r
Rzepa na. ctwarciu przychodni dzielnicowe.i dla Nowe.go
zwracając się do
Ro.kicia nowej . pla·cówk~
personelu
ieczini<:twa, odlClaneJ wczorai
do ui,ytiku mie.swkańeom nowego 01Sied1a.
urocz:rstości uczes1n i czyli przedsta•wiciele .KL PZPR,
w'ladz mia ..,,ta, aluziby zd~·o·w1a
i dzielnicy oraz m.ie,s.Zlkańcy
oko.l\cz.nvch b1o·ków. N<i·}mloods; pr.z.ed«'lta.wicie'le .sipoleezeń
'UC2lniowie z poblis.~iwa obda·rowali okiej sZ'koly w:ąza•nu>::am:
g-0iści
ficjal<nych

w

~wiatów.

(m. s.)

księgarski
otwarty w Sulejowie

Pawilon

W t<ro.9Ce o 'Nla.~ci·wv rnzwoi czytelnictwa ksiąŻiki na
PP
terenie woj. lód7JJ{iego
,,Dom K.'>ią7.k i " przvs•tąpno d-0
uruchomienia pawilo·nów księ
w miejsrowośdach
gal"ski<:h
po11iżei ]'.}OWia1u.
W dni.u 2-0. 7. ucz;e.O\\nicizyl!ilmy w otwarciu pie,„wsrn~<>
tego typu p.a,will oou ksi1gp.rrii
w Snlej.!l"A"i·e na te1·cnie pow.
W naj'bJiiJ01"\'lffi cim1sie pootrz"rn ~ ja
p·laców·ki
dobne
i.n.

W-Ollbów..

Kc1t11'-'~1?. . nlł-v~ów,

K~

t.ów

na

ws~y,;tkiclt

stnt•

p~lr

kontyn<m-

tach. Linie naszego ban'tilu u.zagę s zczają się

graniczneg.o

nawiązujemy

d!użają,

i

i " ·y
rozsze-

stoounki gospodarcze :&
krajami Azji, Afrylii, Am·cryki Lacirlskiej. PrMrw-o-

rzamy

odległymi

to p.t·z-ew-ozy ta-

zy tnorslii-e n!c, wy!iioko

opl~~alne.

sza nie <.yilrn

Fl-ot&. na-

asz. C"Lędza

krajowi

·wydatków dewiTJowych na opla•

canie obceg·r> transportu, ale już
sama staJe się ltorzys.tnyin eksP•ortcrem swy<:h usług •
Wyi!H>ką dynamiki, wzrostu
kazuje również inna '\V.a.i.na
łąż g.:>.Sp«>darki m·ot-skiej b-OJówst·w-0, 1,;.tóre dopier<> w

se·e t.urlowej

rozr,osł-o s-ię

ll'Y•

gar:v•
Pol
na ska.

pr1,emys!ową. Jednali: stA:>sun•
k·OW<> wielki \\-J;r•OSt p-OIOWÓW st.a
nrnvi 7..aled,vie 0,4 prce. „gólnoapodcta:!I
połowów,
świat-Owych
gdy Jntlność P-0lski stan.mvi 1
p·roc. ludn<>~. ci świata. Wskazuje
to na. pilną potrzebę rozbudoDo
wy. naszej noty rybackie,j.
konca 5-latki P·l)Większy się ona.
Ję

o 38 tys. DWT.

Wszystkie gal<:zie gospnda.r„
ki mors!tie.1 wią:7,a, ll'i<: ściśle z
za(,rraniczro7.wojcm handlu
ncgo Pols,ki, od k•órego JJ<JstC)pów zależy obecnie w dużym
sh>pnju cały nasz rozwó.i :;:os
podarezy. Szybkie zwi~szc
nic obrotów handlu zagranicT.ncgo jest dla naszego kraju
pilną kO'Iliec.zoośeią.
już niejednoWskazywaliśmy
naszego
kr-0tnie, że struktura
eksp-0rtu, :nvlas•;eza tl•l> wys.oko
t'<>zwinięty<:h krajów kapitalisty•
cznych jest wa·dliwa. Zbyt wiel•
lti udział w tym eli:,;porcie przy.

pMta. na artykuły r<>ln-0-sp·ożyw•
eze i stu'tOw-coe, zbyt mały 7.a.ś na.

wyr<>by
wa.rooś.Ci·owe
wyso.ko
maszyny, urzą„
prz·m nysl·o" e 1

dzenia

i

przemysłowe

artykuły

konsumpcyjne. Zmiana struktu-

ry naS7..eg.o eksportu staje si~
tym pilniejsza, że w ciągu ost.atnlch lat - wskutek nlek-0rzyrstnej dla na.s zmiany cen na rynka.eh kapitalist;vc:myeh - spada
01>~acaJność ua.~zego handlu za„
granicznego z Zachodem. I tak:
n1>. ceny bekonów obnl:iyly się
od 1956 r. <l-0 1962 r. o H ,3 pr·ocenta, masła. - o l>li~ko 30 procent, jaj o 35 pro.cent, culcru o -0k. 50 proc'l'nt. w nlep~równa
ni« mni·ajszym s~e>pnilł obnityły
si~ i'eny artykulów pr7.ez P<>lskę
np. bawełny prz;vwożony<'h,
o 20 pt'-O<:<>nt, w,r-O!OIY nat•Omiast
ceny im1~orww11n;vch przez nas
maszyn i a.pttrntui·y oraz pnentcy.

Pr>niMi<>ne przez
wynikłe

PoL<;ltę

strat~

z<' 7.miany cen nA ryn-

lta.cl1 ka.pitalistyc1.nyeb wyn.,,.llY

per saldo: w l!J5R r . . blisko 27%
mln 7.I dewizowych, w 1960 r. ponad 46! mln, znś w pierw•
biet. rolm
~z;vm pólr-0e7.11

pr1cs?.l-0 ~16 mln zł dewlzowyd~.

pio•tr~·ww.„kiego.

m.

<>il\~lf' si~ x·oZRz.ori:a. P-01~1de
kl 7..awi,1.:a.ją o0ht•.<.·.nle do 400

Ze1]Ć"\V,

(st)

Zmi11nn. cen na rvnkach k&f1••
nic Żnalazla <>dbi•

ta.listycznyeh

15 tys. kilometrów po Wielkim Kraju
DO TEDŻENU JESZCZE 150 KILo:I~IETROW. JAK OKIEM SIĘGNĄC PIASEK I TWARDA SPĘKANA SKORUP A ZIEMI, Z RZADKIMI TYLKO LA·
CHAMI SPALONEJ SLORCEM TRAW'."l. NA SKĄPYCH,
ZIELONYCH
WYSPACH PASĄ SIĘ WIELKIE STADA OWIEC I KOZ.

WODA
BYL

Oto obrazek: z n.ieba leje się
na ziemię uk1'0,p. Tempem.tura
50 stopni. KH.ku pa<>'.llehów, do któryd:i. z dal-ckkh
aulów p1·zybyły ż.ony z dZJioećmi.
·µrzy.si1.a<i1J.o na p:asku, Przed
nimi ustawiony w nami~cie
telewizor, za.opatrzony w mały
tra.nsformator. z boku
kilka
wielbłądów, kudłaty pies "Pasterski i nieco dalej ?:bil>: w
gromady owce i k<Jzy. Turkmeni w ogromnych. bara11'ch
papachach. dzieci w k0ilorowych czapeczkach t?.w. tubiki-ejkach.
Na ek{rairuie „Ryszard III". Szeksplil'a.
si-ęga

RANEK. PIERWSZEGO CZERWCA 1943 RO-

KU. CISZĘ P'ANUTJĄCĄ W JEDNEJ Z LICZNYCH
PODZIEMNYCH RADIOSTACJI LONDYNU PRZER·
WAL PELEN Plt."ZERAŻENIA KRZYK KAPRALA
BENNESSEY: „O BOŻE, NAD ZATOKĄ BISKAJSKĄ ATAKUJĄ SAMOL01' PREMIERA".
kiiiLka
m~mllt
późnie1
n:a<:!ra
myśliwców i ·oom·Wców bryityjSkioh mkrnęła
&ił w Slbronę Za•t.oki Biis;kaj
·iej. Ale by;lo jru.ż z.a póź,
.o.
W tym momencie G<>oerlng
te~efo·now11J
d.o
ka.ncma.rii
H'.~ler.a.: ,,D'lliś 7Jadaliśmy Anglu ost.a.teC!'łlny ei'flls: „~
Churchill .nie żyje!".

'

S!iraszliwa

sparaliżowa:la

ta

1wiadomooć

życie Lorndyn,u.
że na tlJ'(llkładzie
ze'llt~e1oin.~ 0 samalot.u oboik
~~t"ch1Ha zn.ajdowrul się rówDHlZ Leslie
Howard . Próbowa~'° go,ą.C?Jkowo !relko111&kuowac ._Wy<l.a rzenia, ,poprzediza.ją
ce ""n straszny m'()<Tl1e.n1t.
CHURc1nLL
pod
koniec
ma.Ja baw;ł w Al.gierii, gdzie
t'l•Czyły. sdę
taj;ne
roz.mo•wy
sprzymierzonych. Jego podróż
~e . uszła uwadze wywiad·u
:r:\iemu•1c.kiego, który bacrzinie
B ~Ztl •P-O<ruLo,zenfa brytyjólldego Premiera.
LEISLJ:E HOWARD :na 24 go
dzio!1y .Pr.zoo tra.gicznym wy~d:bokie-:n 'llna,jdowa1ł się w
l'Z nie.
W
hotelu
Awiz

Powtarza.no

L

~·t"Ząd20no :na je.,"'<> cześć ;po-

ze\:'11.a•lny obiad. „Mam nadzleJę, dirogi Leslie, że nie
<>steś ;przesądny" powiedział
gospodarz
Tava.rez
d'Alimeida, licząc 13 gośc.i.
HowaTd przY19zedil ostatni. To·WarzY!SlzY'l mllt radca fi1nain1rowy Alfred T. Chenhalls. On

właśn ie mi ał .s•tać się główną

Przyczyll8, dlrama.t u.

'M ma..f:a, Berlin otTT13·mal
tajną. wliaid!om.ość: „CburohHI
'lltl<tjdu.je sii~ w Gilb!I"a•lfaime
lub . P oirtu g'aJ ~i.
Ewe1ntua.loy
P!>Wl'ot do Londynu vn.a Lirzioo

na''.

~·. godziin.ę JP<)źmie1 rndio
e< .tnSkie nadlu~o taje<mnic7.V
szyk:
„G w i a z dy
św ie'-·
~ ą:
Wiatr z
pół n o e y.
w7.y . ha.rdzo
g!>rąeo?".
. di Lizbo1nie
zrozumiano to
~h nozn.aoznie:
:na.Jeży zalbić
~rchi'1la rza wsze]ką
cenę.
Nie
·
'='esit
wiemy czy Chu1rcliilł
J
. w _Li•zoon.ie" - brzmi od
P<l'W:!e<lz ambasady niemiec~~bbew POl!"tuga1lii, Rozkaz
i·
lsa: 'llależy bez:zwkJcrzn. e Uit"uoehomić cała malClh i nę
~~,emieakteg<> wywiadu w Polf"ga.hi cele.ro sp,ra v.'ldzenda tej
pog"l<A"Jki.
Jeóny>m z kółek tej machi'.11)'
b)•ła
uirocza bfondyinka
Mar-gat"iita Bu.bic'h. Porzyja:-zala
~ę ~na. bacznie podO'b1źnie
' :vtYJ 5 k1ego premif>ra i natvch.mia1St roZJDoczęl~ !PQISZJLllkiwa•ma.
·

s:ażerów

samolo~u

od1la1t.ujące

do Londynu.
Tylko nazwl.stko Chenhallsa wzbudziło
jej podej:rze11ia.
Londyński
rade.a
fi!llansowy,
podczas
wojny, w Portu1gaJii?
to
rzeczywiście mocno podej1rzane.
Margarita pOISl(a.nowiJa ~e
kać. „Pasarżere<wie D"C 3 pr!>szeni sa o za.jęcie miejsc w
sa.m.olocie"
oznajom1l głos
z g!-0.ś.riiika_ Pa&aiŻea:-owie kole·j
no podchodzHi do samoilotu.
Było ich d W·u111ast.u . Ro•zczarowana dziewczyna szy:kowala
,s;i~ już do oidejśda.
Nagle
na.
płytę
lot•n•isika.
W'pad'ł w pośpiechu f,rzyna!>ty
pasarer w S?..a.-ym pfa,s-z'Cfllu i
kapeluszu n•a. głowie. Podniesi,ony k!>l1nier.z od płaszc?:<a 7a
krywał nieco jego twa.rz, a.le
po·zwata.ł
d·0<jrz~ć
dlug,ie. dymią.ce
cygarn. Serce Ma.J.gio1'7„ł•LY
7Jabił-0.
To na pewno
Churcihi.J,l ta sama figull'."a,
ka.pel1usz, ok.rągła twarz i cyge<

Ko·n trwywiad a.n.gJelski wrled;ziaJ. że ,premier je.sJt zdrr-ów
i cały, ale prawdopodobnie
świad<>mie
nie rozładowywał
a.tmo.sd'€;D' n.ie'J)Olko0-ju we wfa$11yim
k1raiju.
1n1e'l'li1g.ence
Service wiedziało zapewne o

aJT1:ys ta.

Howa.rd byl u.lubieńcem ro
lej An.ghi. Trzy głośne fH-

m.y

- obok „Nieuchwybnego Sm.i.tha" ta1kże „Pigmalion" i „Prze·mi-nęl.o z wiatrem."

-

ugruntowaly jego
czasde wojny zrez blys./wtli>weij karie.r y w Hollytoood i całym
s'e.rcem od<l..al się sprawie
zwai.cza•nia
fa,szyzmu. Jeź
dzU po Europie 2 odcrzy·tasła,wę. W
zygnował

nvi,
k

m.obiliz:nją.cym.i

ost>a•tni.ą
podróż

w

odbył

do wa;/-

swoim.::Jży

do

Hisz-

Po•rtugalH.

podlję>tych ·

przez N.iemcó-w k!ro
ka·ch i o planie zest1r-zeh~111ia
samolotu
DC 3.
Złud.zoe·nfa
Niemców byly na rękę Angli:kom.

W

momen.cie,

gdy

Niemcy myśleli, że l!JQG?;byli
się jednego ze swych najbar~
dzie; zniena.widW'flych
przeciwników, ten spokqjny i nie·
zagróiżony
w1·acal potajem1nie
z Al&i·erii do Londynu. .
Po ·wiel.u go•d?Jirnach d.ręc7.ą
cego ni<:'·pOlkoju, J.ondy11czycy
dowiodzi(']i &ię prawdv. Churchill żył. Zginą! n.atominst
r1.eczyiwiście
jeden
z
najlep.'>z.vC'h i l1ajrbaoo.ziei czan.1jqcych aktorów aon.gieho.kiego
fi'lmu: Leslie Howaird.
W Berlinie Goerfo.g próbował
tluma.czyć
7.e&t:t,ze1enie
DC-3 fallltem rizekomego pne
wo~eni·a
przez ,sa,molo-t brolTti
dla alian.tów.
Wd'Clwa
po
Alfredzie
T.
Chenha·ln.sie, cz1o.wie-ku, k~óry
pt•zyµominail Chua·.chi.Jla., pow i edziała
swo.im męi.u:
0
„Gdy1by talk ba:rdro nie kochał cygar, obaj 7. Howa•rdem
żyiliby do d.zi.5. Sądzę jednak .
że g.:lyby . mój
mąż wie<l!zia1
wówo?as, że poma.ga Churchillowi w l'!Zczęśliwym powro
cie do A.n!:ll\i.i. nie żałowałby
z pe\.Vrnością St\.vego życia" ..

P

o krót.k.im postoju r1J1;1za
my w dalszą drogę. I
na.gie... Z da1leika Illiesie
się pisk i rado&ny świ ergot.
Na niebie mas.a najrozmaltszych ptaków,
Woda!
PcG.jeżdżamy bliiżej. W itłG
bo.k:iej kot.linie toczy mętne
wody jedna z ą.dnóg Wielkiego l(an,aJu. Jest to k~'lal najwi~kszy na świecie.
Za rok lub
dwa przctn.ie Turkmeni~ i po
łączy Amu-DaJię
.,, Moat?m
Kaspijskim ,
PrzcdJsięwzi-:cie
<>lo'l·omne!

nału?

Zreszt~

1>rzerw:y

pracowało

buld-OŻ·eró ·w,

20-tJOn<>W:Veh

ogrom-

40Q

dziewięćset

sam<(}Cb<>dów.

kiJka

lysi<:cy traktorów,

spychaczy i
wiele innych ma.szyn. Budowę
}>Odzielon-0 na trzy odcinki: od
koryta Amu-Darli do miasta Mari, od Mari do Ted1:enu i

sz.cie ostatni od••inek -

"rre-

260 km

Aszhabadu.
Ten tr7.e-Ci budowano wszystd-0

kieg.o x

mi-~ił}cy .

prz~kopa no

\V t:vrn

ró·wnież

ka.nałów,
dziesiątki tysięcy

nycb

w

ze sit.r. 1)

latac)l

dwudzieprzew r~
ku? Gdzie strajki przeplatały się z redukcjami, Widzew. który chciał się rzą
dzić
własnymi
prawami i
sam czynił sprawiedliwość?
(przekdnal się o tym A lbert
Kohn, a raczej już nie on,
ale jego najbliżsi
wtedy,
kiedy spadkobiercę
fabrykanckie.i fortuny . zastrzelił
widzewiak
na
Targowej
ulicy}. Widzew, gdzie przed
wojną
światową
pewien
majster
w
niedzielę
w
czarnym płaszczu z wydrowym
kołnierzem
zbierał
przed kościołem ,.na stryk
t bombę dla cara", a ludzie dawali?
„Kiedy w 1922 r. spaliJy
się
zaklady
Kohna
(byl
ubezpieczony) pracowaliśnw
rok u Poznańskiego - opowiadają Similakowie.
Nie
mogliśmy się jednak docze
kać powTotu na Widzew do
„swojej" fabryki.„".

M

imo, :Ze w lej fabryce robotników•
okupujących
w
czasie
strajków trawniki, po
lewano woda. mimo że każ
dego dnia g~ozi!a redukcja.
Swój Widzew, to chyba też
Widzew, w którym konie
policyjne, dorównując 7..awziętośc ią
swoim
punom,
potrafiły

wdrapywać

·się

pierwsze p iętro domów.
Widzew buntu łódzkie
i Widzew uzbrojonych
siekiery ludzi,
którzy
pozwolili
trzydzieści
potem odebrać policji
ciała Jaowigi
\.Vojcicchowskiej pok.lutej szablami.
na
To
go
w
nie
lat

wokół
duże

ka.nału
wyrosly
soweh<>zy.
W<Hia
p&Zwoti w medalekiej pny.szłości zagospodarować 1()0 tys.
ha pustynj. Powi:at ted7.eMki
jak mi mówią tur]\meńocy
przyjaciele - już w 1964 roku
hę.dz.ie olbrzymią fabryką bawelny i sp~.chrzem Turkmenii.
~ pię w hotelu tzajha.nie. Mały domek. oczywiście z gHiny. na
pod-

sia.i

dwa

S

łogach i
turkmeńskie

nątrz cOi.5

KH.ka

ścianach

p'ękne

ci.vwa•nv. Na zew
w ·rodzaju t.arasu,

Ncvwą

mamy

interesują
1

runkami
tają o ...

Hutę

i

żerańj

się urodzajem,
życia w Polsce,
wodę.

wa..
py~

b!>wieni zna.czy
Przeko.nalent
sie !> tym jesrzC?:e ra7•
gdy na drugi dzień wy~
rusz:dem w daleką podróż, by
dotrzeć do ogromnl' Ch s-ztucz..o
nyeh jezior Chouz-Chan i Ge.,.
oda
tu:

W

życie.

rirud.

Dzhś

i1T11T1a at.rakcja. Otóż d~
„Mo1skwa". którego
55 tys. ha vt.acza Trożen, pr~
jecb.ala opera :i; Aszhabadu.
Pracują nieslychanie ciężko•
dziennie O!wii przedsta wienia i
300-40ł
prz<E>jechanych k i l~
metrów. Na sen musza s1 arczyć trzy c?..tery gcd?.my,
M:eszlrnmy razem.
Akl orzy
śpią w og.rodz.ie, gotują &tra„
kołchozu

wę w prowizorycznych. z gli...
nv lepionych kuche nkach. Nie
sądźmy. ż<>. w ze 0 pn-le m:erruoty wprost przeciwnie, Otóż

pa•teft1-

chów
przysiadł'>
na pia.sku.

Przed

nimi usta
w
nami-ocie
te-lewizor. Na eokrnn;e
.. Ry.szar<l
II l" S<e•ks:pira ...
wio·ny

czasie

18 p·oprzecz
wmontowano

rur nawadniających. 100 miast z całego Zwia.z
ku Radzieckiego przysylaJ<> n:ia•

szyny.

urządz<>nia

technl·czTle,

sur<nvi-ec. Kanał, którego dłu
gość
wynosi 800 km, hud<>walt
J>rzedstawkiele 32 na.ro<lów, m.
in. również Polacy.

umi1es1zicrone.e:o na wbityc11 w
starnzy pan. który zalep ia gliowiatowc mii.allllo Ted7.of'ln
z;emię palach.
dw;e ozy 1rzy
ną up9.r.~:'l"i ctYni.i?,ca kuchenkę,
leży
w s~mym f.ro<lku
palmy i niedal e ko kilka be.to dwukro111y laure:::t pat1.s1w,)
pu.<>t)"l1Ji. Kilka pr7..ecinacz,ek z w-oda. Wiekowi Tu„kwei nagrody. wspaniały bas
jących
się
pod kalem
meni zachodzą tut.a.i. aby naAlty Karlijew. Pani p 'ckaca
p.roSJtym
ulic. bia!-e, z gliny
pić .'>ię gorącej z;eJ0111ej
herczybureki. 'o ludowa arty-;lka
lepion•e diomki . b'Lljne, g~s·te
ba·ty lub sączyć, lyk po łyku,
ZSRR, Maja Kuli.iewa. która
ogrody. Czasem tylko i:>IT.-eci€1!ipkie t bardzo tluste. ;.\"ielb
rok temu odnosila wielkie suk
mlmie uhcą samocbóC:: <.';eża
lądzie mleko. aby wreszcie cesy w Indu. Afganislan:e ~
rowy, lub pr7.iebiegnie l"'ta.dio
po.dkurczywSIZy nogi i us adlnct.orezji.
owiec. Poza tym pust.o i ci- lszy na des1<ach - jeść p01lcaJest
.1uz
pófoo, a .intro
cho. Powjat jest ogrom.ny. po mi z w:elki.ej misy oci0k.1 jąprzed nami 400 km. drogi. Po
wierzchnią
dorównuje woje- . cy tłUSJZC'Zeffi plow.
zmim budowniczych kan:llu :i
wódZJtWU lódz,k.iemu, ludności
Czajhana - herbaciarn;a, to
wielkich sztucznych .jezhJor -zaś m hes.zka tu wszystkiego 15
miej.sce, go.zie
Tuirkmen w
ludzi bez lęku, wśród klórycla
tys.. z czego blis.kiO polowa w
myśl zasady: co też pa..-i.ie nosą i Polacy.
samym Tedżenie.
wego w polityce? - zwykt oANDRZEJ STAJ AN
Wod.a dla rejonu te.d?:eńsk)e mawiać naj.now.szie wydan.eigio i sąsiadująoego z niim k1
ni.a na arenie międzynarodo- - - - - - - - - - - - - - - wej. Dziś rozmowa toc-z.y ~-ię
rowskiego, stamowi praw<i'ziwe
po<.l
jej
wokól PAliSki. Padają nazwibłoll'osla•wieńsitwo,
wpływem
ska: Gomułka. Cyrankiewkz,
2lrnienia się :!:ycie
spc>jrz<e- Rapacki. Turkmeni wiedzą. że
lud2Ji. Dla.tego też

P

pozostawioną w gr6dku rozebranego, kunitze1·cwskiego
domku, za tą jedyną gruszą . To co się starszylT• widzewiakom wydaje dopelnie
niem szczęścia - praca bez
groźby wyrzucenia i redukcji,
emerytura,
spokojna
To chyba tef tnny,
testarość i rzecz cudo,vna -·
raźniejszy Widzew nowy<:h
mieszkanie w blokach n a
bloków mieszkaniowych
W i d z ew i e,
jest
dla
zmodernizowanych, częścio
młodszych
rzeczą
prostą
wo zautomatyzowanych fazrozumiałą.
brylc Majster Similak tłu
maczy!
uczniom
już
w
zasy się zmieniły
ZPB im. 1 Maja, że pięćtrneba · myśleć histo. dziesiąt lat t11mu za nierycznie. Stare domy,
dokładne
sprz:jtnięcie swoowiane wspomnieniajego odcinka pracy d·)~t.a mi,
niech
ilustrują
(na
wal od swojego majstra Ja- fotografiach)
historyczne
nie. Mógł tylko sobie w ką wspomndenia stars7.ego pocie popłakać.
kolenia widzewiaków. Mło
Ml odzież
n,ie
wierzy, dzi chcą mieszkać i żyć
bardzo dosadnie rikreślając inaczej. I słusznie . Ale oczy
swój stosunek do bmtvch wiście na Widzewie.
czasc'lw. Mlodzicż nie tęskni
też w
tą kochan4 topo!q.
ALINA PONIATOWSKA

Widzewskie przemiany
(Dolkończenie

poslu<-hać:

znaczy

Ooo garść lnformae,i'i: budowę
rozpoczet·o w 1955 r., zaś w ma,;u br. wody Amu-Darii d·e>tarly
do A.szhabadu. Na pustyni bez
nych

proszę

„Przed"
zbierano z hekta~a
tonę baW'elny, „po" dwie
tony. „Przed" pod uprawo~
Z1najdowało
się 14 tys. ha,
„po". a m.inęlo zaledwie
kill ka miesięcy od zbudowania
kanalu ~ jUŻ 20 tys. Już dzi-

I

ilość strajków
kraczała polowe dni

I

znakmnMy

i i

,.To Chu.rchi11" - kirzykinęla
do u.q:.c;dini:ka .pochylo.n.ego nad
biurkiem. „Pani chyba zwariowala
powiecl•zial Nił!
miec. O.n. nigdy nie \VISiad~by
na podobny samolot". Odruchowo spoj,rza•l na t.rzyna.<;te. go .pasa.żer.a, krtóry wyjąws.zy
cygaro z ust po•zd1rawi~J wlaś
nie gruipę ofioerów ang;e1skich dwoma pa·k ami ulmonymi w rne:rę V
znak
zwycięstwa.
„O
Boże .
jęknął Niemiec :_ to rzeczywii<de Churohi•J,l" .
N>1•!vc.hmiast dal1i0 znać do Bc.11iina.:
„ClrnrchiU nl\ po.kJ·a.cli.ie pa.sa.żerskieg~ DC 3, Io.t 177 I.illlb<>nl\ Anglfa... Start o god'Zin:ie 9.35 C"llaSU lnka.Lnego.
Tra.sa p~el.o.tu niezmienioltla".
Wk-rótce po otr"zymaniu tej
wiadomo&ci z niemieckiej bazy Ke.rbonin Basternl koło Lorien't wy>leciaia eskadn·a
myśJi.wc&w
pod dowództwem
;pocu.C>znika Belstedta.

gdme
stych

I

1

te7ewiz.ia phypmnni.a·la
„Nie·t1.ch.wytnego
Smith.a" Z wslie HO•lOO•rdem
w '"O•li główne.i . Dziś p.i•szemy o tym, ja·k zgi.114l ów

ga!f'o.

1b

R;'11Ttikif'!m 1 eozerwca Mairga·rita Bu.bich wes:da do biura Lu1'1:han.sa na lotlTlisku w
Porie<la i pirzeja:izała listę pa-

---:eida~vno

niu na wszystkie sprawy towarzyszy
za ws.re
pytanie:
p=ed czy po zbudowaniu ka-

C

Co oznaczają
niebieskawe
mgiełki?

Czy zaob..<et"wowaliście w u„
palne dni niebieskawe mgieł
ki, u.noszą.ce się nad po·lami,
lakami lub lasami? Oczywiś~
cie, któż by ich nie spo1<;trzegł,
w.s.za,k to czę.o.te i natu.ralne
zja.wi.sil<o. Ot, zwykle opary li<
już!
·
A wlaśnie, że nie zwykle,,
bo jak ~wie.rdzri. dr Fritz
Wen.t z Na.rodowej Akadoemii
Nauk USA - w tych mebiesikav;cych mgiełkach unoto.zą się
nie·zwy'1de
hczne czą&tec:zk.l',
asfaltu i bit.umu - pad '"JlPły
wem nag!·;:a.nia w:0dz ie-lily .się
one z ulatniających się z rośli1n

rn.a1~

węglawodo·ru

ii

:i.n.-.

nych cial loinych.
I co da.lej? ... M1riel'.ki w1rarz; :a
cz.ą.~.teczkami a.sfaHu i bitumu
u.n-01o:zą się w górę, gdzie za«:hcdrz:i normalny p·roces mv.orZ€111Jia się chmur. WresZ(;ie tu
czy ta•m pada
deszcz, a z
de zezem spa.dają na ziemię
czą.s.teczki
a&fa l tu i bitu.mu.,
wsiąkając raizem z wodą we
wnęt.rze
s.koru1py
ziem<Slltiej.To „w koLo Macieju" dizieje
s.ię codrzien.nie przez lata, w1e
ki, ty&ią.clecia. Czą.siteczki asfaJt,u i bi.W.mu W<"l"iSa•ne w
zi<E>mię

przeik,siZt.alcają
rqpę

biegiem cza&U w

l">lę

z.

nafto-

wą.

W.edlu,g

obliczeń

dir Wenta.
Wc<;zyis.t:kioeh
sf:Jre-11
ziemskich w cią!;(u roku wrydziela z siebie 175 mili()łl1.ÓW!
ton węglowooo.ru, który z ko
lei WY'Z'-""3.la z siebie (opróc~
już wsipomm.iany.ch cząS<t~
a,0.faltu i biiumu) ta-k:i,e ter-1
p.entynę,
karoteny (bairw.n.iik:
zn:a.idująccy się w mairchwi, po
m ic.o.ra.~h i
żó~knących
liś-,.
c;Rch) oraz„. kaucz.lllk.
rośli1nność

ozfi:;NN1K- LóDz1~Cnr-1 H (48661-.a

(3)

[Dokończenie]
Swiadkowie

w

prokluratocem
Grabo•wsldm,
Korfanty o.św~aoozy'l: „W ty.::ih
war11.m1ka.ch
zezmaiwać
nie
mogę i n ,i e będę!

OOkarż.enia,

p.rrewarżaj ąoej

to
liczbie kon-

:fklenoi, po'l icjaoo, wywia.ct.owcy, a oook nich k:ilku dyrektorów
departamentu. srLamstów, krnlru wojewodów i jeden .wkemi1J1iSJt&.
Stamir;owskii.
wieemi1J1,is ter
Sl!)raw
wewnętrzm yc h,
;:>rzysze<lł do sądu
z
odpise m
swych
zeznań w śledztwie,
lecz gdy sąd na żądanie ob·rony n ie ooe.wolił mu zaglą
dać do p.a,pie rów, ,9ttac.1i1 nagl·~
:pamięć i trudno bylo z niego

coś

Kapital1J1y byl mome·11J1: w
cz.asie
z.emań
Wohno~ta.
dzieinnikairza z Krakowa.
u
niego to w czasie aresztowania
Jl'(A5Jl.ów J)Olicja zrobit.a rewizję i uja,wnila b:-oń. Na wniosek obrony sąd kB"za.ł woźne
mu otworzyć du?.€ pudło. z
JGt.ór-eg·o wyjęto: szablę ulań
ólką,

OSKARŻENIE

ZUiPelJn:ie inaczej
p<o1wadze

i

REŻIMU
brzmiały

w

dokla dJOO'ści

7ieZlnlll1ia

świadków

Wys~ąl!)ili
men1ta:rzyści.

tu

loia1n.ie

werolość.
Chciałbym
czyć fragment

jeszcze przyto2! 7Jazna.ń And·rreja Struga, Na pytan~e ob1-ony Strug
między innymi
odp.owiedzi.a,J:
„KongTes kra-.
kowski. w ~!órym brałem ulf'1,i.ał ja.ko czJ.o.nek orezydium,
wydawał mi. sie niezmiernie
()st.rożną

W

111.

* *

Podsądmych

~l,\\\\\;,. -.11::;...,,,,.
* *

i

:„
.......

l.ediwi-e kiJku

c-en.il

ten fakt

Talk J>ll'ka·k.toiwana pa.Dii

i F-01rm0Cllie.

o;ś-

m.

OWSZYSTKIM
wir.>.1dC'lJyła

pe;"''i·em policj@Ilit, Przywi~mal ją do &ziewa za. poonocą łroJ>tfia,n, 21aikmeMowaA ust<a i pmiu<Sltal\v•:J we
łz.a.ch,
by pc'bioec za ucielk'wją.cym 211.ciiJmłejem roweru,

MIECZYSLA W JAROSZ

Li~ruiie

pQlnadw, że „a1ll'i·0>ł

C'{Jig:rnżał siię wy>wrip.istole.tem, iż jeśli n 1ie

<da-C@llWY"

Pani lre!!'ltha Go,ld (SWłlll M'ichigain USA) gwa.tb&wllliie dioda.la gaa:u Jlll'CIWllidizą,c sa.moch &d. Zbyt surn'l\•o jednaik o-

Jedm.a1k w p.amięci Wi€fo ]11dizi
zachowalo
eie
żyw-e
~ID'Omnienie
tego hisrrotrycznegio :Procesu.

Ministersiwo Obtoony USA Ust.ano:wilo ostia.tnń~ specjalny med•a.I dla żomiCll'zY
ameirykańskfoh,
kt.ór.zy
pocu4ws~v od 1 Hpca 1958 r. uczestni!l7lY11i.
c.o n1ajm.n:iej
)M'lZJez 30 dni w „SllO'łlegółniie kirytycmycb fluziach '.' na.
fl'llln1tac•h zimnej wodny w BeirUnie. La.osie, p·o~udnJi.owym

.....:•.-t--1-t"-J
:~

obroń-ców zapo:rositalo JJ'l'ZY
ży-ci.u, zginął pod -czo,lgami w
czaeie pows1tania sęd~a Leszczy!lski
zasiadający w tym
lromp.1-eci e; on to g-loisr:JW al za
uni.ewirrmieni em
Ol!':karżo~1ych
i zał-Oży•! s:p!'z.ecilw. Akta spraw.V. jak
się
dowiedzial~m.
a::•licmę!y w .archiwum na PI.
Kra1s:iń.~1kich w gm&-hu Są•'l:u
A1pelacyi1I1egio.

17 miesięcy wy·oZEikiwał naibywca telewiZJO~ w _E..<JSeTJ.
kUipiec któory do10Jta1riozyl mu a,para•t, po w1~lu niedbale wylk<>n~•nY"ch na~ra•wach, oddal mu wreszcie odlbiornik
bez UISllerelk. W efelkcie &ąd kra,jowy sikazał kuJ!)ca na
wyina,grn1clczenie ldienlow1 poiniesi.o.nych na _sikuJteik. pairtact•wa &Z:kód.. Ku1piec zaipfacił 85 mar.e!k, Jalko ods~o
do·wainie z.a abonament 01pła-cainy na prozno przez 17 miesięcy o·r az 165 ma1retk, 'jak.o wyrówna~i~ ~1padiku wartości
telewizora. Apa.rat bowiem wyszedJ JU'Z .z mody l cena
je.go .n a ry1111lru SIJla:ctila. Slkąd~ my ~ę historię _znamy„.
Tylko że w naszeJ swoisk1eu wersi1 bralk teJ bal!'d,zo
poucz.a•jącej kiroiplki nad „i".
m.
aż

Wli"t:namie,

:5'

Jl!.•ja,c

zasta.nii·e jej kiOOiy Wll'ÓCli., za.-

strzeli

ją,.

Richairdem

Wonem

(IJ'lllli-

cjant·em) Z"-j.ą.l i."<ię psyehiaibra.
(p)

zę

rekLarrno,wą. ChodtZi o wystatrumien naj>p;rzeróżnlej'!>zyct\
typów: od niajba1rdJzie j tanich 1
eko111omiczmych do najefektowniejszych.
cenniki z cenami
„<l:cdatków'! (obsługa ,
ozdo ba

wę

ka.plic itp.) zostały ro·z;plakafowa'l'le po c·a·l ym mieś.cie. Ni<~ .,;ap<nnll1iano też o defiladzie ka,r a-

w.a1t1ów.
Ini.cjatywę

długo

tę

i w baird:zo

ko.mentowaiTlo
su;xisób.

różny

(p)

PewiTle pr:zedsięblorstwo
P-Og•!".zebo·we w An<:l•ria
(Włochy)
ZO'!'g·ainlzc•walo oryginalną lmpTe

S7lwajc.?;rSka. centł'ala tut"y•
Sty·k i 7a.gra,n,i~ej zaip!l"OlJMJ'lfDwda konlmrenicyjllej fi!l"mie
&:!lwe<!'lr11łcied
(Svon.s1ka TtlJ['l!ISJtforenri1ngein) wspó·1ną ka.m11ta~
n.ię wyjaśn1i11.j.ącą. w USA. U
pmte9ta.w tej Pl1."C.P.OIZYCju leży
fakt, że .?.meryh"'!łńscy htcyś
ci wilią.Z mylą Sizwecję (Sweden) I 8'llwajcall"ię (StW'it:rerland). Pe> wrufkl1iwym JMl1lesW.<Uc1wl!Jtliu mwa.jcars1kfob k.Olll-

spektów p·odrMinych, Am'll'3'l<ia·nie wyrus21ają w dirog~ via.
Szwecja.
m.

.'~

p.o1o•wie

Lil+~
Uniwersa•111y Ea'I'l o-f SnowdN '!

(ex Antoni

kl!zie w

Armstrong J on es)

ślady

Dio.ra. Za.p ro.jekos•taitni10 dla króto:wej
pla.szoz;
V<'iec:z.orowy. Niestety, róV<'Tl;eż 1
tego nowei<o ta•en.tu n"-e będ'Zle
towa~

0111.

Elżbiety

••

~

mógł

szlagierowy

praktyoz.nie

pe<ni:eważ członkom

.iatk

lewskiej nie woln-0
b.a•t'd'l;O bJ im

też,

choć

raz

p•t'Zydało

„.

zużytko•wać,

roo,z.;ny króza,ro·bkow.ać,
się to nie-

m ••

·----------------------------------------------------------------------------------------------------.
z kropkq nad 1.
Felieton z-------------------------kropką. nad i łr. Felieton z kropkq nad 1.

N

1"eoicze1T~i•wame prze.o,bro.że1nie roildmzermiąoe
go od lctbku st·ule<Ci w puszczań'

11,i<eze.go mia1steczka,

skirm
ustroniu i
gwa.U-0·wn;y
rozwo1 Łodzi
wi,eilkoprzermY's-lowej;
do•st<JJrczyty 11owy<Cii problemów również.„ przyrod1~Hwm i geografom.
Zte1mia lódZ>ka - pojęcie daiwniej
geo,g rafom wie znane - zostata narzuieo•na na da'wny u.k.lad MslorryC'znych kravn
geog~rofi<cznydi
wolą
lu-0.zką i pracą ludności Lod.zi. Mia1
.~to stalo sU1 ni<e tyUw aśrod kiemi
wie./ki-e".go przemysłu, ale równie.i stoUJCą nowego regionu.
bja:wy
fornu.line.
spó źnioin.e

O

zresztą

w s·tosun/vu do

ro1s-n..ą.

c.e.go sz ybko z.roa.c.zenia. Łod.21i;
zn,a1jwujemy w prze•sunięciadi.
funik•cH admini,stra<cyjnych. W r1Jiku
1867 Łódź staje się mi&te1m powfoto·wy'm i „wy.zwala się" od Zgie1·za.. za.ież.n.a po·czq;t./wwo od wlad·z

w

wojewoo·z.kiich

P

I

Łęczycy,

a

później

guoomiailnyC'h w Pi.-O·trlww,i.e Trybun-!Lls·kim 1 od roku 1915 Łódź 'jec1t
sio.U.cą gube1mi , za§ w ~ lait,a póź
niei m~.a·steim wo;ewódz1k<bm.
Przeobraże,nba. układu. . aidmiln4's•t.'r acyjnego są oillbicie m bil'rd.Z'O is<t<Jtnych przemiam. które się do1/vo;naly
1w noozvm obszair.ze.
Równ<J<legle ze zm"ilama.mi o·b•M\ZU
osa1cl,ni1czego i z wytwarzaini-e•m .~ię
noweij kr.aż.ny geograficznej, zadwdzriły ·wiJdoczne zmi<Qlny ·w krajobrazie.
ods 0 taą1nwa i 'lllll•ilaq;wie>j·sr?:ą de
stwie1rid.ze71w zmi;a,ną kra1obraam bylo gwaUo•wn.e cofam•ie się
puSlZay pod.lódzbeij,
zairówno
in.a
te reinie
co1·aiz
ba.rd.zid '1Xl1Zp.rz.ers1:>rze1niaj.q.oego się miais•ta„ j-ai/c
na obsiz(bra'Cli przy./,e·gly,ch, .~l(b&Z
cza na W .!/'SO,kich
te.reinach.
na
wschód
Lod.zi.
Wsz1mkże
wUiś.niie na tym obszairze., w okaliicy Bedo1nio , o.~taitniieg·o nie.dzwied.z,ia. zaibi·ta dopte•ro w drugiP.j poło
wie ubiegl.e.go stu/,ecia. Lais coifal
się
s;zybloo ze względu na zaipotrrze1bowamńie drewn!i. boouloo11Dego l
z uwa,gi na pO'f:rZeby naro.stajqcego
o•sadniC'bwa.
Rówrwcze<foie 1!J/Mtępowa1.o z1.tboł4!•
n.ie wód powierzchniowych t obni-

oo

miej ~ <:

niem

prziema!W'ia.Ji obrońcy. Trudno
w kilku zdania.eh
zamknąć
rod<mj i w.a.gę
airgrumeiatów,
}eś!i się zważy, iż omal każdy obrońca prz.e.mawiał kilka g.od1ziln. W mym pn:emówieni.11
porównailem
proc·es

Komfort
. w usłuqach
kultem rel!,gijnym.

do j.,..s·t'l<n-

za.twierdzeNajvi'Y7.s7:y.

"7

e:rudnia sąd
po1S1tę;po.wanie dowod <l'we i przy.sltą;pdł do wysłu
chania gł<Js6'w 1;,t.r on. Po pu.12mó~vi.en:i.al()h.
piriolk1u rat<Jrów

p.rzywając,

po.łożonych

i

wmlkm.ął

mań !''.

wyżej
uświęconydt

!H7J~ei wdziała~

i-n,~t, on~ ii

za;kończyJ się
przerz Sąd

eh.o,f1zH .
Qjj

Pod tym tytułem
znajdziesz w każdej
„Panoramie" krajowe i zagraniczne
sensacje, ploteczki
curiosa, historie ,,nie z tej
ziemi", ciekawostki i.t.p.
rzeczy do czytania

WBREW PB.A WDZIE

Wobec sta.nowczego ~·ze
ciwu obrony, są,d zdecyd(JIWal
p0 narad.zie zezwolić Korfantemu na dalsze skiladanie remań, leoz gdy po chwili do..
sZJlo c:Lo krótkieg-o .spięcia z

do

formą

nia temu, co spa<ll<> na, Polskę.
PGncS".!lę ll.llł.kowiia,
odpowiedzialność za !<>, co .iest prze<lmi•Dt•ean zi&~p1na.'lvy niiln1le•jmoej,
wl:a.§c1~wie
wiatii•em4!t1Il !Sii•eJtllmeć
na mwi1e osrkarŻ<l,nych!".
Poda-1€m drobm·e fragmenty
reznań zaJediwie ki.lku świad
ków obrio1J1y, a p.rze'Cież, jak
j.uż WL"IP-Omnialem, p,rzez salę
przeiwtimęlo
się
dużo
wybitnych ludzi. Móoryici) zeznania
były ookaden;iem rządóiw fanac.ii,

sejm zlmony w większo
z pool-ów. stronnictw opozy
cyjnych uchwa.lal
budżet
i
dbał o i1llteresy państwa,
Jt
ZWQ!enniey reż imu Pik"'t.Mi<;/k,iego dążyh do ruowego zamachu
sta,lllu,
W. Korrain~y, zmany działacz na Sląisfou, nad którym
soecjal.nie
7l!lęcano
.s:ie w
Brześciu, z.iawil się w sali w
stanie zrozumiałego podnie0€nia. Gdy zaCU!'l OP•O•wiadać o
~alt!acl! w
Brześciu,
przewodniozący sądu zaiwotal: „.Ja
mie doipu.soczę do podohnych
manifa<rtacji!". a na to' KO'l'fanrty: „To nie j est maniifs tacja, to jesrt; prawda!". Pcz,ewodiniozący
zaTea-p;01Wał
na
to: „Ponieważ świadek nie
może
pamiować nad swymi
nei"Wami, odbieram mu glo.s:
i ziwaliniam od dalszych ze-

W Loumdes mleślcte,
kt&re
odwiedza tys'.!Ące p·ielig•!'Zymek,
zaii.nstalowano dll.a wygody przybyszów schody ru•chome. kt&~e
d-i:iennoe traTusip01r>tują 5 tys . osob

urzędni

0

iż
ści

I I

sz.pa.dę

oj-ca Wohmou:ta i stary 1-:arabin beiz kitu!'lka i ziamiku. Na
PY'tan:e obrońcy, c:z.y sklad
broinl :zmale ziony u . świadka
by t narjwięk.srz.ym z ujawn·i<>n ych na tereini-e
Krakowa ,
Woh1J1ouit odrzeltil: „Tak, mój
„a rs enal"
byl
n.aj.więikisrzy!".
Na sali zapano,wa.la chwilo'\ova

obrony.
starzy parlad'Z.iała.cize
SJPOleooni, przedstaiwioi·ele nauki,
kultury. Potwierdzilli prawdziwo&ć wyjaśnień oodisądlnych i
ukazali we właściiwym świetle
dy.kltaituirę
rzą.<ióiw
PHsuJ.s.ik:iegio. Ciekawe z,ezinal!lJia zło..
żył prof. Ba.l'lte1, wi eJ.ok.rotny
µremier,

złoconą

czą

wydobyć!

Dyrek.tor
d€1p.a rtarmerutu }Ia,u1ke-N01Waik, namy8lając się
dlugio, mu.sial w końcu przyznać:
„Władrze
w Wa:rs;zaw1f'
były d ohrze w.imfot'mowa ne o
celu korn,~ e~
k;rakowskiego,
wiedziały, że program zjazdu
pirzewi dywal orma w ia.nie J'.'Taworządino.śc:i.
i nie stawia,Jy
'.PI'2€-.S121khd
dele.ga-tom udają
cym si-ę na zj.az.d' '.
Sw! defy - Kaweciki, od
biegając
od
odJPOWiedzi na
zadaiwarne mu przez. obronę
pytania, przy:onat aia kon;ec,
iż io 01J1 z rovkaZJU g-em. Skl.adko\\~sikie_gl() aoresz.t01Wal
poslów
w nocy :r: 9 na 10 wrreśnria,
ale. rzek-0mo przez przeoczenie nie d!o•ląazyi naikazów al"Q;'JZJ!Jowań do a•kit SllJII'awy. Potwierozil także. iż 14 WTreśnia
mialy .sLę odbyć wiece w 22
mia!Sltach. ja]m daillSIZla realizacja uch.wa1l .kJr<tJk<>IWISikich, a
wła:dze daly zerawoilenie na urząd.zenie tych wieców.
Swfaid!kowie, :z;wtl=cz.a koo:fidend. występowali z nowymi
rew-elacjaarti,
Podawali
S"OCZJególy, o kltóryich w śledz
fa1J1ie nie mórwili. Pamiętam,
zjawi:ła się
na sali nie.iaka
pani
BoC7lkc•wsk.a,
która z
roizk.aa.u Policji
cbOO.ziła na
·wieoo PPS.
Gfosem cichym,
ja.kby zażenowanym. op<>wiadala, jak to pc~ł
Barlicki
nawo•l ywal na wiecu d-o zgladzenfa,
.Józefa Piłsud.skieg·o.
Na mot>je pytJi;n,i e, dlaczego w
śled:zitw.ie nic o tym nlie mówiJa, cdrzekta smętnym gloBi·l dizm: „Bo mo~e nikt nie
pyl.al. Bywałam i na. zebrani.acti PPS CKW" - mówila
dalej, a. gdy .ia zagadnąłem.
eo to j.es.t CKW, oo~ekl.a !><>
namyśle: „Nie wiem!",

swej

;,ARSENAL"

'

więźniów brzeskich • hist<>- I
rycznym pr<>eet!'em
,;olskich
dekabrys.tów sądzonynh w r.
1828 przez Sąd Se.fm<>wY, )J()d
Pt"hewcdnictwem
marsza.łka
Bielińskiego:
„Sąd Sejmowy
jednogłośnie wszystkti.ch uniewinntl!. Nie, panowie sędzio
wie, pomyJiłem sie! W na . ilepszym ni•araa; wwarzystwfo
znal.idme s'ie nieciekawe, pod•le indywuduum. Talcim był
właśnie -gen.
Wincenty Krasiński, -ojciec Zygmunta, który chcąc przypodobać się carowi, głosował za. skaza.niem!
Za pod-ły czyn ojca pnku1"'1Wał długo syn,
policzkowano
go, zrywano mu ·epolety s.tudenckie".
Gdy wygłaszałem ·te słowa,
jede1J1 z sędiziów nie mógił usiedzieć, bladl,
to :zm;ów rumi€1llil się, zacieral ~ęre, poci.! się. był
2Jdoo,erwowiamy.
Trafilem w crule miejsce, w
które wlaś.n.ie mierzyłem.
Dn.fa 13 stycznia 1932 reku
Sąd Okręgowy
o.gfosił
wyrok, mccą którego uznał wszystkich oska.rronycb, z wyjq.~ 
kiem Sawickiego, wi:nnymi udzia Iu w s.p~sku, dążącym d<>
obalenia
p1'Zelllocą. ~u i
skazal ich na kacy wie'7lieJ11ia.
Wyrclk P.1> zaska.rżeniu pr'lJt~

że110i-e

J

grn.11Jtowych.

W~wOll"zyl

kie.1mi<:zego w ŁodlZi, byla obfito·ść
wód żywo spływających po stokach Wyży.ny Łódzkiej ku zochodowi. Dz•iś wysitarczy space<r oo Dołiy. aiby stune•~dzić, żą dol.i,na Łódllcii
fc•st caitkowicie sucha. To S•DJmo można stwi.e.rdzić l.a1t wo dla Jasicin~ w
górnych częściach Wi,dze•wa.
Be-zpa-średn.ie

i

pośr<.>dnhe

prz•yc.zy.ny

te-

go zubotien.'ia wód wywodzą się z
rozwoju Lodzi i lódzlcie,go okręgu
przemyswwego. Duża część wód zo-

miasta, ulclad do.mów. 1J1Jdwórz11 ł
uli·c odgrywają równ.ż,e,ż wy(Jit,ną rolę w wytw.arze111iu
swoiH~eao klimwf!u Loc'Dzi, decydując o uk.l.aidzie
te.rmiczn.ym i 1'Uchach powieitrza.
o za,z1vacz_o·nych. WYŻf!J zr.iia.n
w pokryune ro·sl·vnneo, w s~eci
wo•dnej i w -ukliJ,cLzie wód grun
t-Owydi oraz w kibrni!<ciie naLe.źy . dodać doko.ny·wu.jące się pr:z<eobrll."..e,nia wks.zit.a.U:owa11Jia rxn,;;eirzchni
ziemi.
Odd.Ziaiływamie l.-0·dzi na zmiane
rzeźby jej olwlic? Cz)/Wln;1kom. moze .11ę
wy.rJ,a,wać
ni·eipraw.ioipodobrte. A jei(foark io się cl.zieje, 1·zuca
s:i,~ w oczy i powodvj.? siwtTci go-

D

w

Prof dr .Jan Dvlik
.
.

Gdy ginie puszcza ...
11ta<la

s-koinsu.mowama

Zu.rbność

prze.z

i prze.z pr.wrnysl lódzki. Znaczne
os·u·s.W•nie obsz·ani do,ko,nalo się w
spo.sób

sieinia

po·średrii
rozleigłych

w

rez·uHa'c'ż,e

terernów

wylepo,dlódz-

kich.
yl.eisi.e:n.ie t zubożenie wód powi,e,rzchniowych
wpłynęły n.a,
modyfiJca,cję kli'maitu na· obszarz:e podlódZ1k.im. Nawmiia,'l'f; na
for~mie Łodz.i wytwoir.z.yl się odręb
ny klim.a't mi.e,j ·ski.. cTuura:lcieryst1.t..c:zny dla na.s:zego m-i'a.sta. Naji•st-0~111iej.
szą c-?chą tego klflrna,t u. zooną bezpośredni·o ws.zystkim iod·z.i.ro•wm, je11·t
niezwykle wieUcie
zmibz•czyszczenie
po-wieitrza.
Składają
s·ię
n-0. n.ie
cząs~ki staie wynzwcam.e z komłnów
i poJChod..zqce z mieijs·kiego k.11rzu
ora1z pa;ry i gazy , wy!Jwairzame głów
nie
prZlelZ
Z<Q1klaidy
prZl!!'11iyslowe.
Aenoisol - b-0 twk nazywają me1.eorologowi·e marsę obcyC'h ciał za;w.ieszorną
w powietrzu - wpływa w
un}sokim st<>;pniu na tempe•ribturę i
11n. ""?OOY 1D mie.§cie.
Z<ibudowa

W

„
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wód

się stam lJ'Offalf.Lo,kJsailny: Przecież jedną z przyczyn wl;a.śnie na,jletPiej
zinaną
i najba1'dziej rozpo~vsze•ch
nio,ną lolro/.iza,c ji przemy·slu wló-

sp0<lm·cze. Zrrda·i·q w po/,'.ry"J.'U! T· .-ś
linnej i w obr-n ie osa.dn,icz.;m wywola,ly s-zereg zda1rz,eń, lotóre prze•
kształcają 11'emal na o<ezirh na.szych
rzeźbę powien1clu1•i Zlierm4 w 01/oolicach Lodzi.

R
·

Tll(}ŚĆ

zeźba

orwii.: l.,od.zi u:y1rwdd.o-

wana

n.i.

pl~)stocenu,
tysiącami
tu•t,

r.cii.ylku

przed 0.k0la !l

zo~tala ntnr;.i.bn.a pr.zer ro:ili:nleśną ; ;;ac!·io•1oom<• do nbieqlesvtt!cd1~
bez
po1.v1±11ie .>.i~yrh

go
zmin,n. Dop1e1·,1 wytrze!Jien«? pus.:·czy
podfod.zk.iej C.upNU.' tdtil<> dr. ;,ac/',.t cia
nia równowagi c~ pr.";yrc;.ri.:1e i U:Jr
zwali© potężne.. siły nbszczqce.
UsunięCli,e
zwię.kJszylo

sta!!!li pok1'1JWY ieś'?ej
kl)11,fms l<?wość zm i.a n z;c;-

równ,o w tempe1'a,turze po·wie.-z·chni,
jwk i jeij wilgo!.no.ki. Dla zdarzeń
rzeźbi·ąc·ych po?JJi„~ 0.zd:ni•1 zie.mi, m:y./i
zd<JJrze ·ń ·11wr:fogen<!l.yc.zn11ch.
ta
lw<nt'Tas~.owość Je9t 11iezmic.rn'ie wa•
żna..
Większe
lwntra,sfĄ.r
te.rmi~~zne;
duża .zim4enrzość w na'tvilgoce.n iu po-

dla

wieirzchn! ziemi z·wię.k.szajq, 'f'ltc·h liozast.eik, a więc
pod.at11. -0ść
na
tra•nsporl, '>1;(L pr.!e111.ie1szcza,nie mate'1'4alu, na oli:wża11ie
powie·rz chni
ziemi, czyU na de•i1u1a<:_i ~. Podc-za.s
gwałtownych view le·t'nich i w o·lcrcsie ta,pn;i.e.nia śn!eg6w na prze-riwwś
niu, wo•da spl'Jl'1.l}a '" milia,rdacli
drobnych struze'k a cza.win nawelf.
w postaci „c.iąglego pła,s .zcza wadnego". Mówimy wte.dy o d;e;nudacji pawie•r.z.chnbowej.
Ni1Jto.mi.a11t w miejscach nize3 położonych, w dolnych częścia.t:h 11taktu, gd.zi•e drobne s1ruźki zo•staly 2orga,n,izowane w większe strugi, front
woiay odplywającej ulega w11l!H.nemu zwężeniu . Zwiększ-0•na m<Lsa wody o zorga.nizowa.nym odpływie nie
zabieira Już cząs1:e<k smlych z soorokich powi.e:r.tchni, al<t wylronv.je im·
fe1isywn4 pracę żwbiącą, czy.li e.rozyj ną. w wy;ni·k.u tego dziala:n:ia
pows·taiją bruzdy, a z cza.sem g.Zę
bolw wcięte pa.rowy, które z r()lkU
na roik · prze.dluża,ją się w górę i
rozwidJl(bją
na bolvi tworząc cale
systeimy p111ro,wów. W ten sposób
powstają nowe formy r?eźby ro,z'Cioojące da,wn.iej l'l.qodne i mo.n·o to•n1ne
powie-rzchnie.
Rzecz oczywista, że
formy
te wprawd.zie urnzmai~a.ią
rzeźbę powie,rzchni zbe.mi i czynią
ją bamdzti.ej ma.l.Oiwnbczą, a./.e równoc.ześrvie iC'h rozwó:i prow.wdzi do znisz
czenia pól upr(lJWrl!!i'Ch. zagraża drogom i osż,e.df,o,m lud.zkim.
odajmy wre1szde, źe równie.!
zimą P<J'Wie•rzchnie upra·wne s4
oori!iŻone na d.tiil1•ła1ln.o..ść deinudacyj'Tl4. Jeśli nie ma pOlkrywy śni·e:żn.ej, odbywa si.ę in_tein•S'!FWne wyw~•u,arriie, o którym sun.adcz q
tuma1ny pyłu.
Oczywiście.
na.szkicowane ida!rzeni.a. stainowi4 przykła·d nie.ustainmie
czyr11n.e.go procesu rzeźbieonia powi'elrzchni zieim.ii. Je,dn<11kże n.a Wyżynie
Lódailciej p'l'z.ebi<ega./.y one w nńe
zmiernie woln11m tempie ad: do XIX
stuwcia. Giva.zto,wn.e ożywiienie tych
prtOCelSÓt&
zostało
w11wołane
przeiz
z~pól zd'lllrzeii. gwpad.alrczych i spole<aznych towarzysząci)'Ch pow:>taniiu
W ·ie•bkiej ŁodiZi i TOZ•W Oj-Owi• przermyslu w okręgu lódJ!ki!m.

WfJść
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"aCzasy poszukiwaczy zlo• Dwr·OCiły...
·
W
dla turystów
d ) awson (Jukon - Kanas~' Przewidziano wszystko:
re drewniane domy z po:~tku naszego wi.eku, na10
c
na placach, jak za
,_zasow pierwszych poszuki..-aczy. Teatr Palace Grand
~aje „Volpone" - komedię
ardzo popularną w ' tym
0 kreSie.
Statek „Keno"
ostatni ze starej floty Jukonu - został wyremontowany na ten cel. Nie jest już
llloże tak tajemniczy, ale
z~ to dostępny dla wszyst-

o/

k1ch.

Turyści · b.ędą

mogli sami
sil w poszukiw tamtejszych
Potokach. Starzy poszukiwacze zgodzili się nawet zademonstrować swoje prymi:tYWne techniki. Nb. mimo
że skończyły się dla Juko~u dawne złote czasy, dziś
Jeszcze co roku wydobywa
się z tamtejszych rzeczek
Ok<>lo 10 milionów nowych
franków w złocie.
Popróbować
waniu złota

(p)

* l§J*

W~zynJi

MornilOO - Grace
powocując
sii~
na
;;raicję
stanu"; zrezygrwwaba
z plam.owameigo 1X!Wra.tu na
liomo X Muzy.
We&;ug
H~tchcooka;
kltóry
1'1111ia.l
kręcić fiim z Grace, nrie
ito jedTUlJk je>S!t pr(IJwdziMym
3>-0<tvoekrm reZ!fignacfi. Przyczy
~4 %.eirwalrvia wszeU<.ich sto1siun
ów mi,.ędz'l! stmryrmi zna10'3Thymi
byt faJk:t,
że
Groce
chc1(J!Ła
1l!';P1"0rtV<l&ić
zrmia.ny

R.e.lly -

lteetna:ri~l-S'ZU

ilD

propo11WrW<Jme-

fvhn:u, wy.brać sobie sarrrw
P<11rbneira, ustaii.ć muzykę . oira,z
:wymóc zaik= obe1miości w
atelier
fotoreij)O<rterów
podcza.' k:ręceinda &cem miloi.m~h.
Wobec
sem wygó.rowamych
=runiJrow księżnej,
'IW!weit
.ni;e.usitl"(!Jszome-go
Hi•tchcodro
obl.ecia1l
srtr=h. W olał więc
fl()

PILnują.caj

k.auxić.

Czy

gwieździe

•*
'11-0SisZ

podzię

m.
swą

Ś!llJibną

z tatkim pytaniem zwróciJ: się Ośroide!k Ba
<lam.ia Qp:ilnii PUiblicznej w
.ĄJfonsbach do {llbywa<teli NRF.
Od.p.awiedz:i w
dość
n.ielk<lil'ZY151tmyim świetle wkazalv za:Pa trywa.nia ' „płci
brzydlkiej" j
obrąCTJkę?

ba
.ma.łżeństwo. Okruzało się
. 0<w1em, ze 4-0 'Pl'OC. mężczyz,n
!llle _Pr-Z)"Wiązuje wagi do n-0szema obrączh."i i uniika tego
syimbo·l u.
Wśród . ko!biet, 91
tPL'OC- 1111e. ~zstaJe się z obrącz

-'.'-ą,

Ze

co _ swiadczyJ.01by 0 tym,
tralktuią
-0ne IPO'Wa:żni ej

węZ!y malżeńdlkie...

m.

GRECJA - ZIEMIA BOGÓW

Po chfwtiilii zj aiwia się trzeci
z plikiem lpTo~lktów t!lllrYstyczinych, które ml wręcza
li. inf.oTmu.je barozo złą :firainculSIC2zy12)ną,

że

wj.eirożam

(Korespondencie własna ,,Panoramy'')

.o
M

wła

iasteczlto

Bogowie

dla turystów
Do .Men

dota.rłiam

na

granicy jugoslowia6sko-greckiej,
nazwie ldomeni. Dwóch panów
z królewskiej kontroli granicznej z nieukrywanym zaciekawieniem ogląda paszport. Polka? Do Aten? A w którym się pani zatrzyma hotelu'? - Wierzcie mi, że naprawdę jeszcze nie wiem.
Patrzą bezradnie jeden na drugiego, w końcu mówią

śnie d'C> klratiu, w którym tradyicje
demo!m-a.tyicZ:lle sięgają
czasów Peryklas.a.

że

późnYm.

w

dźwięcznej

porządku

i odchod~ą.

wieczOirelITl. Na oocacb rriUJCh,
samo.ch<Jdów. tY'le, re p.I'\ZGC\isnąć się nie molilna. Nad mi-a~
steirn

.AlkirQ\PIO!l

w

róż.nohall"W

inyich
świaitłaich
(codziennie
wieczorem po angielsku i francusku hist<>ria. Akropolu z iluminacją, Akropol płonie, proszę bardzo,
czerwone światło
zalewa mu1-y, złudzenie niental
całkowite, przeżycie za jedne
trzydzieści dra.chm).
Howl
tzJależni,e

mDIŻina oobiie wy;broć
od mOIŻli!WOŚci fi!l1a1n-

niźme
zdjęcia:

zadbW>olooa :re swiego
Pr.recież to też za,by-

tek mówi.
Ktoś poC2lUIW0.
się do ()ibolwllią2lku przyCh!WYCenria jej okrizy>ku: Właśnie, wła
śni€, ma. pan.i raieję,, prawdziwy zaibyrt:ek.
OWISJ'l'.etn zaibytek:. Tyil!lro, ze
Grecjii, gd!zie pod upra•wą
jest 20 pro<:. :7liemi, a z tego

w

małe resta1uira.cY011Ji, w k.tócych
mo,żna.
zaglądać oo wszy&tki1ch ga=ków po lmlei, żeby
wybrać ttJ., co 1S>ma.c:zne.
Wchodrzę do jedinej z 111'.i!ch.
Nad bufetem wisi porlret wła~
śdciela w ml-0dtości, a za bufetem on sam,
tyilko ba1rd:z<>
ju2: p<JmamzqontY. Siecl-z:i, i jak
d10bry go,s,podairz., d10.glądia, by

001wyich, od

skiNJlllllne>gO, do 61Uperluk&U!WIW€1gl()·. To .siamo z
jedzenn,em.. Co jeswze Gre,cj.a
<Jr.feruje tu,ryściie?
Do.s:kOinałe
s~y,
kitóre prowadzą
dio
Wl!;Z)'1Sotikich
miejSCOIWQŚCÓ.
o
:zmaczaniu lwiLtwratlmio-histo.rycrzIIly.ffi, Z1W.ied1zainde zatbyitków irrldyiwi,d'tl.a:!me czy gr'llJpoWe - ina
sto różmyich SIJ'.)OOOlbów, pięikJne
pla,ż,e (mrnima niaiwet jajiko na
twa>rdio w piask.u ugotować, jeżeli k.toś ma. na to ochotę),
bo.ga~e fycie nocne 1-0ikaile
j·ed€łfi przy d·rugim, zjedizen1e
·kolacj,i w tre,s;ta1Uira1cji w gireokim styilu nairodowym z widiok\iem na <Jd'PQlwtiedmno
etary
za.by1tek, skleipy pe~ne lu.koosiriwyich, im1p-01dioiwan,Y1ch i wła
snych towa1rów._
Moi'.ma by
d[u1go wyłiicza.ć.
Dochody z turystyki sta.nowią jedną
z
naj.powa.żnłej
szych po.z ycji w greckim budżecie 40 proo. wpływów dewizowych. Dzięki nim Grecja.
ma. dodatni bila.us płatniczy •

.Jedziemy
autobusem.
Siedząca obok mnie Angielka. wola, żeby stanąć na chwil<:. Co
się stało?
Szofer zatrzymuje
autobus. Wszystko się wyjaśnia: ona chce zrobić zdjęcie!
Pokazuje chłt>pa poganiającego
osiołka., który drepcząc wokół
pala, kopytami młóci zboże.
RuJS1zarny. Amgiielka }em wy~

czekajq

na was
---------------·----------------'---pamiętni-

. l<a1'skiej
i WSP•Olffin:emowej jest obecnie
Z.Ja:wi'S·k iem u:zucającym
5
~ w oozy - zja·wis iem,
które musi w
Wysokim stopniu zw>ra
cac uwagę socjologów,
~SYoeho!ogów i histe<ryow. literatury. Do nich.
na.tezy naukowa anadiza teg·o fen-0menu Ust.a.Jenie jego przyczyn.WY'C:i.ągnlęcie wni-0sków.
~iainy i przeoblraże
n 1a, ja.kie zacszly w
ŚWj ogo1e
na szerokim
l"e ·ecie w połączeniu rz:
,.,, Wolucyjną
pr:zebudoą_ . ustroju
państwa
~l.sk;,ego s·twa1rzają zu
St<;~ 1e nową rzeczywita Sć, w <:·bliczu któTej
siej <l.awna jest <iła dzilen~o ml<>d-ego po-ko
gOcl
C2ymś
n.iew'.ia rodob~Y-rn i nieprawd-0ipo
ze :Y-rn. To w!a,śnie wa~Wojej ~brony - uC2Yn 'I!\ '7..a jedną z P'fZY
inter~()wsz-echnego za
„pM~ Wania
llteratwrą

poo:os-ta.tych
dobrego
st wa.

24.

vn.

6Z

B.

18.28 - Program dma !In lok.).
18.30 - „Miś z okien'ka" (W), 18.45
- „Wakacje z piosenką'' film
seryjny prod. angielskiej (W). 19.15

-

19.30 -

20.00 _

CZWARTEK -

26, VU. 62 R.

re" - mto<lziewwy program publicystyczny (W). i8.40 - „WieJska szkola"-film krót.kometr. prod.
kubańskiej (W). 18.5ii .;,Siadami
Pitagorasa'' -

tcleturn1ej matema-

tyczny (W). 19.30 - Dziel".lnik telewizyjny (W). 20.00 - TV" Magazyn
Wojslrnwy (\V). 20.30 - PKF (W).
20,40 „Spotka larn mordercę"
film fab.
prod.
angielskiej
(dozw. od lat 16) (\\it}. 21.40 - cstatnie wiado mości (W). 21.45
Koniec prograrrJU.
PIĄTEK

-0hsiza.rnroze,
zaby>fJków tak;ich jest ba.rdJzo
dużo -- blisko 5-0 pmc. ludrwścl, kitórej
pirzy>pa1di.to żyć i
pra1c()!Wlać na
mimia:trnrowych
pótka,ch i picymiityiw.rl':e upl"'awiać
•01w.odą
:lliiemię, bo ja.k

wszyiSltlw
byJ.o w począidnrn.
Przy g.a,,.,n·kach kręci się dość
ml~·da kob:eta, a
wokół
gośc•i mężczyz.na, dzi,wnie ?O·d1obny do tego z p.u,rttetJu, brć!Jk
mu tytko wąSÓ'W.

~nacz;ej?

mniie

połowa

Ale d'Ość twr-ystyiczmej siiela•nki,
ina
scenę
wch~1cllzi
Gr10cja roiku
p.ań&kliego 1962,
G.recja ThOIWYJCh bo.góWl - On1asisa i Niarcho1SJa. I Gre · ludizii iz u~i1cy, %tót'ZY irnie są ty;lkio fi,gu.rkami.,
o.ży•wuającymi
wiidokówki.

·WTOREK -

„Na pótkach księgarskich" (W),
Dziennik telew!zyJr,y (W),
;,Niech żyje Algieria"
-program • Andreeja Kamińskiego
1(W). 20.35 - ••Wieczór polskich baJetów" w _prograntle; 11 K. Szyma·
nowski ~,Mandragora", 2) W. Ll~
tos!awsk1
„Mata s~ta";
3)_ 'L
.Bai.r~ „Cztery Esseje . Tr~:nisia
kin.ajpkę
tz Panstw. Qper;11 1 Filha-rn_10nu Bał:
•
ttyck!ej w G<lansku (Gdansk). 21.40
„Ja wyjdę chyba za mąż - 1- Ostatnie wJ.adomośc;i (W). 21.JO
zwierza mi się - w tym ro- :- Koniec programu.
k~, chciał~
wcześn.ie~.
ale
SRODA _ 25, vn. 62 a.
me udało się. Teraz JUZ cztery Iata. pracuję, kupiłam mie17.08 - Program dnia (?,. !ok.h
szkanie i odłożyłam 'trochę ~7.10 - Program publ!cysjyczny pieniędzy".
Dziwi się. bardzo.. ,Kultura I wypoczynek" (L. lok.).
się dziwi, że nie uważam tego, 17.25 - „:oradnik turystyczny" <~;
za naturalne, r. nalwu.;~ ""-"117,ę, lok.). 17.3a - •. Porwany za mlodu
iż mógłby ktoś „p<>lec 1..,;:." na film
fab. prod. angielskiej
(dozw. od lat 12J ew>. 18.55 - „w
k.rainie węża ozdobionego pióra·
rri!" (W,, 19.30 - Dziennik telewl- •
zyjny (W), 20.00 Wsz~c.hnica
TV: pt.
„Ażeby się szybl<o nie
starzeć" (W).
20.30
,.Kól'.ko 1
krzyżyk" teleturniej (W). :U .OO
- „WszyScy iesteśmy sędziami"
rPoznań). 22.00 Ostatnie wiad omości (W). 22.os Koruec programu.

Foto: L. Olejniczak

l\'owi bogowie

Ksiqżki

la 1 i:ezwyl{l:a poczytn<Jść

czymka dcit:llruje w mJOJ1m
mu. „To dobry cztowiek mówi mi potem - ja go zn<am,
zawsze tu się stołuję. Ale ncre
wiedlzie mu się dobrze, bLi&ki
je,s;t hainkructwa". Pytam
dla.czego, bo wydaje
mi się,
że ta.ka kna.J"pka musi dawać
catki.em niiez:ly doch.ód. iWyja~ntia mi, że ma on pięć cóyek,
ze d1ZJ€JWICZyiny muszą WYJŚC za
mąż, muszą więc do.stać posa,g, miasrz.kain.i e, bo bez tego
n-ie zinaj-dą męża. A żeby dać
pięć śr-ednnoeh }'.>OISa.gów, trzeba
by mieć fabryk>ę. a nie małą

17.43 Program dm.a (L. lok.).
17.4; „Klub Myszki Mikl" film (W). 18.20 „Canto CĄnta·

to

ina.ją:till:.i

Ta dizistejma. Grecja ma 1:10
tys~cy fabryk i olrolo 500 tys1\ęcy trO!bo-lnitków, już samo to
świadczy, ż,e są to µ.r,z;eważiruie
c1robne
pI1ZedsiębiorSJtwa, na
µograni=
mkla1dów rzemieś1nJc·zych.

Małe

resiaur·acje

Kiied·y WliecZO<rem ·wracamy z
wydec.zJlti, ozymie są je.."!Zcz.e

Siadam ?l"ZY

s\edzt

warwnków

.s.toliku.

Oboik

zgrabna, mll()oa

Greczy1rnka, mówi po a.n gi e·1-':k.u.
Chęhni-e CLaje się wciągnąć w
r0'2Jffio•wę. Dowiaduję sie, że
2'na taikż.e włoski i fra.ncu1<;,ki
i że się u.rOtd1ZJila w Atena·ch.
Pyta mnie, czy piłam juci: 'XYcynę. Od1po,wiada.m, że nie. ale
w t·zj samej chwhli .SY''1 wla1

&ta1wj,a

ści,ciela.

przede

meta.1owy kubeczek
pachną·cy>m

trzeba..

ży1wi1cą.

P<JSŁal

ko•ntua·ru,

l 11 Hteratun-y

7'1/J.ziań
me- w 7 fllflwizji

To Jasit„.

mną

z vvtiinie:m
Płacić

nie

je Sitary pa.n :ziva.

żebym
wlaŚlrtie

spróbowa1.a.

rY'cyna. Gre-

paimiętnJJkair·

„Białe

.,,

kru k.i

.Je.; grecką
Grccji.

urodę.

-

27. VII, 62 R.

!7.28 - Pro_q;r:-.am dnia (L. lok.).
17.30 „spo.Jn:zenia i opinie" (f••

lok.), 18.00 Ogólnopolslti pm·
To nie w gram tygodnia (W). 18.15 - Lokalny ·program
tygodnia (L. lok.).
18.25 - ,,Cesarski kapelusz'' - filr"fl
z serii "'Vilhelrn Tell
produk..cJi angielskiej (W), 18.55 - Wsze11

Nie z tej

ziellłi

-

~hnica

TV:
•• PTomieniowa111e
Pc>SJtain<Jwiilam, że więce'j nie ''kosm!cz11e_.. - ni.n: produl<cji amebWę o.ka-zywać
zaskoczenia ·irykanskiei z cykm: „Ziemia na, . .
.
' -sza planeta" ('1"71). J.<l.30 - Dzienprze,c1ez ie.sitem w klraiu. bo~ , nik telewizyjny <.Wl- 20.00 - Re.:!i·
gów, wobec tego mogą s.1ę tu ·tal fortepianowy
Jana Bereżyń
dz1ać różne dzilWlll~ ~zy. A 1:skiego (W). 20.:JG - „Wspomnienia
g1-eccy
oogo•wi<e, ci dzisiejsi, -o gvvi<tzdach" ~W). 21.05 - Trybuja.k wszy\Scy prawdzilwi bOigo- :ia telewizyjna (W). 21.45 - Ost.«w:e, 111<J•gą r-0ibić cuda.
Ch-0- cnle w1adomoscl CW). :n.50 - Kociażby wielki airma·OO.r Niau-- mec programu.
chos, który
zglaszia urzęd-0m
SOBOTA - 28, vn. 6! Jt.

~~~w~~o&~~c~rr:;~~m,1; 16~:023_- s~~;~~~az <L~i~~~~

m1rnstets1lw1-e;. I w.s._-zysicy IllJU
wie1-,zą.
RowJl>Qeozesme
ten
skiroimnie
usytuowa111y c.zlo-·
Wtiiek
ofial!'Qwuje tks!ęi.nke.ce
Zofii na za.śluibi1ny luk&UOOWY
j.achit. I n.ikt .siię rue dzhwi. Ozy
to nie ou.d?
Kiedy wyjeżdżałam z Grecji,
.
· k
.
nad Ol impe~, ~a.
zaws~, w
chmurach s1i:dz13:ł ~us. l patrzat na. s~<>Ją z1em1ę, piękną,
sl0>neczną i bardzo ubogą. Ale
to, co się na. niej dzieje, mało
go wzrusza,
Ol1l jest bratem
Onasisa i Nia.rcoosa, daleki i
niedostępny.

.
, .
Gd'}"by tak mog! chocaaz raiz
na setki lat, wydać karr-czmaI7JO•Wi za mą,ż pięć jego córek.JANINA LEWIŃ'SKA

na.rodowych Zawodów Pływackich
Polska - Rumunia (W}. 18.00
„Las:ca" - film z serii „Opo~ieści znad rzeki" - produl<cj; !tan-adyjsl<iej (W). 18.15 ·- „S]j:l-\banga"'
film doJ<;umentalny proliul<cjl
USA (W). 19.UO - ;.Porozmawiaj·
my" (W). 19.30 - Dz1ennil< tele'kizyjil1y (W). 20.00 - „Nie tylko dla
pań" magazyn (W).
20.30 „Preludium sławy" - film fabuJarny pirodu1kcji an.gieffi•klei (dozwol<l!!ly oo lat 12) (W). ~2.05
PKF (W). 22.15 - O:<tatnie wiadomości (W). 22.20 „Kabar-et starszych Panów" - pt. „Niepotrzebni m-0gą podejść" - pr-05ram rozryw!kowy. Aute<r' 1 reżyseria - .Te·
rerm Przybo;ra. Muzyka - Jerzy
W.asowski.
Ud ział biorą:
Irena
KwiaJtkowska, Krystyna Walczak,
Mieczyslaw Czechowicz, Edmund
Fidler, Wiesław Mi<:hnik<Jw:;iki, Jeremi Przybora, Jarema S t ępowski.,
Jerzy Wasowski (W). 23.05 - Koniec programu.

Z„

1

~ ....~:Zlo.ściQWą''.
Jeśli
.
-

koien,1- !Ul.'S chc<liz1 o po
ZBinte e Starsze, w jego
tUJrą resowainiu
liltera!lló"-'"ną

<>zonei

W&pomnieniJową
l'Q,J.ę, o·bo.k rze-

<!7..a.s6w

.,Odmie.nno&ci

1
'

Chęć
. minionych, gra
nJa 1 ~~_ti.. pa.równywarz~y-Willtt-0ntowaonia 8
szą.
t0śaią dzisieiCzal!I
tY>ch
~ _Jednaik ?d
nych l>l"Z . azai'1
<>1501kretnej eJść ao kO'llnika~lti 'PozY<:ji pam;ęt
do
wy~J ', :O.iano\\>icie
dwutom-0,,;'; 11.ei
ostatnio

-.,,

_..;; książki Je

DZIENNIK LÓDZlil nr l 'l'4 Cł8&Gł I

Na Święto Odrodzen ia

1

Nowa.szkoła \w Bełchowie

Przemówienie Wł. Gomułki wGdańsku
(Dokończenie

ze .str. 2)

cia w obrotach towarowych

dzy

mię

kraja.mi socjalistycznymi.
one bowiem ceny na
pozi«>mie roku 1958. Przynosi to
nam poważne korzyści.
W
c1l.ugofaliowych · plaociach
rozwoju gospodarczego KraJU
przed naszą gospoda.rką mOII'utrzymują

&ką

otwierają

się

n~ezm,i01·.n.ie

sz.erokrie

I

penspektywy. Rozro.s
ną Slię na.sz.e poirty i mia&~
nadbrzero.
od
Gda1'hsika. do
SzcZ1ecina..
Obroty
naszycj1
portów wzrosną do 1980 roku
mini.ej w;ięcej 2-krotnllie, Ze.sJJÓł po·rwwy Gdańsk C.dynia będ1z..ie roe.bud01Wany na
taką skalę, aby mógl p1·zeia<iiowywa.ć
okolo 24-25 mlJ!1.
tom towaró1w rocznJie.
Pomnoży

swą
prodlukcję
niais.z przemJIS'l ok['~towy oraz
.zakłady
z !11tim ko0<perując-e.

FJ.01ta

po,lska powimna wzrosdo 1980 r. mniej w'i·ęoej
4-krotnri.e i
pnek.roczyć
44,5 m.Ln. tolll DWT. Po1€incjaJ
wytwórczy
na.szych
st<:>czn>i
będlzie
oclipo<wiednio :ziw,iększ.o
ny ,do około
1,3 niln. ton
roczruie.
Per$pe.ktywy r<Je.wojowe Wy
brzieża .i <..aieg.o kraju w11żą
się
nieroz.erwalinri e z ]JIOikojowym
biegiem
wydan<'ń w
świecie. My .staw.1amy na po~
kój, pracuj emy <lla. po1"_oju i
bron.imy pokoju ja.lu> dobra 111tajwyższego.
Polityika. pok oj u stanowi .li111Jię
przewodinią w
wewnętrzmej i
zevmętr:z.nej
dziialaJności wszy
st kich pa.ństw socjah.s-tycznych.
Uwaiżamy, :ile wszyst.klie .sipi>ry
międizyn.airod>C>we mai'Jna i należy roz\Wązywać w • ramach
pokojoiw€go
wi51pó1i.s.tn1ienua
l?a11slw. Na tę jedynie .słusz
ną i
kan.ieczmą
drogę
nie
chcą
jednak
wkroczyć
pań
stwa.
linnp-arialisty=ne,
lllie
nie ohcą one wyrziec snę woJny ja~{J(} n~,d:z.ia swej pDlhltyikii. Dlateg• i tylko dla.tego
nieb<sZ/pieczeństwo
wojny poz.osita.joe wc;ąż akitualne.
T!'Wająca. po dzi·eń dz5,sLejszy długa
seria
ameryk.a·ń
skiic.h do.świadczeń z bron.ia
jącirr-ową n.ie może l1li e p~
ciągnąć zia sobą z koniec:mości -:>broniruej Związku Radziec
kiego
ii
wszystkich krajów
socjali&tycznych
odpowd·edzi radzieckiej.
Czas niie cz-eka, niiebe7,pi'.eczeń.s•two k-Olnfl•iktu zbrojnfogo
nie
ma•leje.
sbarn.ie się OITIJO
nąć

ot-O gma'Ch nowej szkoly powsitawaiwe1j, który przeikazamy zostanie dzisiaj mieoszkań<:om Bebchowa. Je.S<t to
jewrw, z dwu szkól. j{l!leie< z 0<kalzji 22 L~P<=a oit'wa:rto w

,pow.

łowiiokdmi,

W całym wojewód!z1nvie odxiAJm.ych zo•sta:to w związku
ze Świętem Odrodzemia 10 nowych szkól, w tym jedn.a
'Szkoła Ty·svqdeoia w Wielumu Dą.b-rOW'ie. Równocześ
rnie w wzech i·nmych miejS<cowościc.ch woj. lódzkiego Ojft"zeniu-Włynica;ch,
Toma·szO<Wie ti Zgierzu wmurowano
c;kit;y ereokeyjme po'd budowę Tysi4cW.1te1k. Przy wzn·oszem:bu tych obieiktów potóażwy był udzi1Q,l społecze1~s.twa..
Na dzień 1 Upca chłopi pow. wieluńs•ki.e1go wywią.zal~
się z rocznych zobowiq.zań na SFBS w 109%.
Przy.wiqzain'ie do ojczyzny i pragnienie ja1k 11.mjgodn'i-e'jszego U;CZczenMJ. święta OWl'od!zeonia, :ro.ailazl.o wy,raz
IW wiieilu imnych c.zyna;ch spokczny.ch i
;ioobowią.zainia.ch
m?lieszkańoów .zńeomi wctzkiiej. Zobowiąz<inia lipcowe 14 zak.ł,ad,ów w/,ókieinmiczych przekroczyły sumę 25 min zł.
·Wa<rtość zobowi•ązań s"11mych ty.lko zgiecrs./d:ch za1k/;adów·
fPMiCY, wyno!Sli ponad 11 mln zł. Przed 22 l'iipca woj. lód!Zki€ wzbogaJCiło się o wiele ki~ów Th01Vych dróg,
!Urządzenia socjacne i kn.tituralme.
Jes.t z czego się cieiszyć i być dumnym w ra.cfosm:ym
rdmiu Ś'Wli'4tecizinym.

0

M. Kr.

Czy

będziemy oglądać
program telewizyjny·

za
W

pośrednictwem

związlku

:z

zain:teresowaniem, jakie W:llbudiziła za1powiedź tra:rllSlmisji przez satełiitę „TellS!ar" próby bicia relko'.!"dów świa1ta prze.z W. Rudolph (USA)
i W. Brumela
{:OSRR)
(w poniedzialeik po
meczu USA .ZSRR) PAP
zwirócil się d<> speoja•li.stów z
;telewi21ji z
pytaniem:
Czy
:ist·nieją mo•illiwośtj. odbierania
~aJi:iego programu u
nas w
ik.raju?
Moiżliwości, -O<:"Zywiscie,
nieją brzmi od;powiedź
jaikJk-Ollwieik
bezipośrednio
bierać ;programu na razie

Wtoidnie

„Telstara?"

moiemy, rp-0nieważ nie posiadamy odipowiednich urządzeń
odbiorczych. Obecnie ipooia<lają ie Anglia i Francoja. Jes1eśmy
wiięc
uizależmi'eni
od
Eurowizji .i Interwizji. Jeżeli
ta pierwsza będzie odibierać
program
za
po&red.nidwern
sa·te!Lty, . wówc.zas
ipozos'i:a·je
t)"liko ,,porozumienie się" Interwizji z Eurowizją. I wtedy my. jaiko kraj wchodzący
w stklad J.nte:rwizji, bę.d.ziemy
mogli również odbierać :program z „Tel.sitara". W P'l"ZYipad.lm pozytywnego i szybkie
go zafatwienia sprawy przez
obydwie wymienione instytucje.
telewidzo•wie w Połisce
mogl1by
oglądać
transmi.sję
w naj.bliższym j11.1ż czasie.

tym

g,roźniiej 1szie,

iffi

wlc.~k.s::t.a

licz;bs. państw zm1ajci.z'e się w
poiSJ'.ada111JiU
oronu. jądrowej.
Domagają iSJię jej niieustanPc1e
i wyciągają po nrią ręoe zachodinoiiGiniemi1eccy
mih.tary&ci.
Z tego miejsca, z Gdar1.$ka,
gdzie 1 wrze.śni.a
1939 roku
armaty hitlerowisJ~kh pancerni1ków obwie§chy świat1U najazd
na Polskę i N wojnę
śwti.ait-Ową.
ootrz.egamy rZ(idy
pańs·~w zachodnich przed kro
kiiem, który moi-e mieć nńe
obliczalne naistępstwa.
Broń
.ią·dirqwa w rękach Bwnc:Le·swe
hry, pod jakJmkolw.fek szyJ.-

<i.Iem, czy
to „pairtnenstwa
mdiL1ta.I1noego", ,,111ieza1leżm>E'j europejskiej
siły
udeneniowej ", czy
„s'ify
nwklearn.ej
NATO", ~Y w jak!imkolwie.k
innym opak<J<Wamlliu,
ozna<-rza
wydande losów J}Olk;oju sw11aito
weg0 w ręoe 111.ajbarcl:z;iej .awantt1I1n1icz.ycll,
111ileodpomedz;lalnych sił odwetu i wojny,
pchDJięcie św1aita. po równi pochylei lm kaitaiSJtrofLe.
Tym więkiSJZej
dcmioolo.ści
nabiera dziś rorziwią;za!ll;ie prob
kmu niemieck,iego przez zawaPcie tt'aktatu
• pokojowego
z Niemcami i rozisąd111e p.orozum'.enJi•e w pa1lą·ciei spraw;e
Ber1im.a zad:1'od1111iiego.
Zwi.ą:ziek

Raodziiec'J.Di, szukap-Oil"OOlumielllia i z<l.'rowego
ko.mJPromi1su z paliiSJl1wamu. za
chodinimi zapooJPo.ruo-wal ost·at
nio, aby wojska okupacyjine
Stanów ZjeciJn,oiewnych, Wielkiie.i Brytal1Jii ii Francji w Ber
1i111joe zachodnim za;;itąu:l'i.ć formacjami wojs~owym1
cziterech mnięjmych pańsit-w euro
pejsl<;ich. w :ich lii=bie i Polski. które by tam przebywały
z ramiiie1nda Orga1111ilziacji Ka~·o
dów Zjednl()CTjonych.
Polska
popiera tę propoz.)l'cję, jej r_ea
lazacja umożhwHa.by rozw1ą
zanJe p1101bJemu :oiiemieckiego
zg'Odinie z interesami poKoju,
wzimocndlaby autorytet ONZ,
moglaiby
stać
1;.ię
pu:nk.tem
wyj.ścia do szer.:;zy•ch poro:mmień.
Niesitety,
ano·cansit,wa
zachodnie odrzucają i tę formę !kompromisu.
Związek
RadtZiieak.i, repr<o.min.tując
w
rokowaniach z.e
Sia100JIJ.i Zjoonoczonymi stano
w:iJsiko w.s:zy&bk.kh palistw Ukla<1u Warszawski1ego, przejawia duix> cier1phlwooci, aby do
prowa,dz.ić do wzajemIJego po
rozum~ania w·sprawi.e zaw<l.l'o1a
traktatu poklojowego z Ni2Ill<ia.md. a tym samym .i w kw-es:ni
Berli!Oa zaicha.d.11Jiego.
Cierpliwc.ść ba nie jeS1t j edna.k niewyCZJe•I'JPain.a. Je.ś.l~ rozri:v.:xwy i
J'IQkowa111Ji.a
cią,gmące
się
już
od tak da W'!la. okażą się b-~
oel-0we. państwa socjaJis<;,,czn<i wprowadzą w żyaie swl()ją
ją,c

alrterna.tyWJTią
za.powiedź
zaw1rą
trakta.t
pokojonny z
Niemiecką
Republilką
Demo.k

ratyczJną,
stęrp do

który t€~ ureguluje do
Berlina z;achod1;-i1i~ą''·
zgod'!liie z pełnią jej pra.w su
we.rennych.
Walka o pokój,
w której
państw.a
iSJO•cj.aL1sty=nie zajrou
ją czołowe porz.ycJe, toczy si<~
1
na ca.Jym śwJecie, bierze w;
rnie:j ud:z,ira.l i popiera ją przy
g;nii1atają 0 oa.
w.iękis1ZlOIŚć wszystk.ich n,a['odów. Dobi~nym wy
raq,em tego byil Konigr€.s Sw'ia
towy na rziecz POWIS!Zlechneg"J
Rozib.r•oj•e1rnia i Pokoju, kitórego
obrady toczyły się w
MoskWlie,

I

Pokói

md.tJ111a

tyi1ko

wywal-

czyć. '•N naiszyeh czasach, kie
dy śwtaitowy układ sił między

socjalilZlmem
li:Z1mu.

a

unpenial!zn11em
na r21ecz s0cjawa!Jka o ziwycięstwo

prz.echylił

iSJię

Mel

~i...,,,,J"owej

>"""""'"

ma

·

wszellde
,

6ZlaJ115e powodzenma. S1.y po~ojru mogą spęt-3;ć i o~ezwlad

nić .a.giresywne
stojąca
na

Siły WOJl!lY.
straży p0koju

re musimy przezwyelętat! w dal-'
szym ma.rszu na.przód. Ma.Jl\ one
swe :fródło w nledOr«Y&Woju na•
szego eksportu, w nadmieniycll'
kosztach inwestycji, w nled08ł3"'
tecznym tempie wzrootu wyd.aj.r
ności pracy.

wri.elka wspólllllota państw soc
· ł" t
eh staino · ilę l!lrie
Ja 1.s yozny .
Wil s
do pokionan!Ja.
•
Polska, która. tak wJele . 7.a
wooięc?Ja socjaUzmowi, bęc.'11re
niieusta111il11ie WZJtUOOniaó świat-Orwe
si~y
pokoju
prz,ede
wstZy.stkim na dir<>dze w.z.mac
. ·
· d
• . 0b
"·
111ll.aJ!lnla. Je nosci
OIZU :;;o,Jalistycz.negio
araz na doo.:1~
pracy i wa1ki na1roclu polsloe
g-0 na f'l"OIIJJClie
budownictvra
socjalistycznego
w
;nam;ym
kraju,
.
Nasz kraj dalej
szybkimi
kroka:mi pOiSUwa .się naprZÓd,
budui•e -się, roziwija .swe sUy
wytwórcz,e
pomnaża
siocja.
'
.
11sty~y rnaJątek
narocllQWY
- p001Slta·WC) naszego bytu. Na
pól;rocze roku biJeżącego perodukcja naszego przemysłu wy
kazywaJ:a G.l:l.1szy WZJr-O<St 0 !J, 7
. ·
.
d
P~OC . . w Jl'OII'OWill<lrn1!ll Z 0 . !>Owiedimm okresem roku uo1eg

Miasto Gclańsk, w uznaniu jego zasług wobec
ojczyzny 1
wielkiego wkładu pra.cy na rzecz
polskiej gosp<1darki na morzu. w
s~ą ty_s_iącletnią rocznie<; zost.a·
nie dzis odznaczone
Krzyżem
Wlelkdm Orderu Odrodzenia Pol•
&ki.

Aczkolwiek dotychC7.asowa reaii:r,acja zadań planu 5-łetniego
w
zakresie
najważniejszych
wskaźników pr<Jdukcyjnych, tak
w przemyśle, bud-0wnictwie, jak
i w rolnictwie przebiega w zasadzie pomyślnie, nie możemy
zamykać oczu na trudności, któ-

Przyjmijcie drodzy gdańs7.cza•
nie przy tej uroczystej okazji
najlepsze
życzenia od P<>lsklej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
i ode mnie os<>biście. Niechaj to
wysokie wyróżnienie t-0warz~·.szY'
dals7,emu rozkwitowi Gda11ska w
służbie Polski, pok<>Ju i
90eja•
lizmu.

łegQ.

Trudności
sprzyjające

ie

zwiększyły

nłeJ

dla rolnictwa. wio-warunki klimatyC211e. ,...
związku z tym
w ni<lktóTY:C
mlejsoowośclach kraju pojawllY'
się glosy, jakoby rząd za.m!erzal podw"yższyć ceny artykulo:"'
pierwszej
potrzeby_. SJ?'°łeczenstwo przekonało s1<:, ze gl-OS3'
te były fałszywe. Ani nie mieli•
śmy, ani nie mamy takich za•
mia.rów.
w ramach obecnycb
cen państwo może w pełni za.spokajać potrzeby rynku.
Wszelkie trudności, jakie pojawiają się na drodze dynamicz•
nego l"OZW-oju na.szego kraju, będziemy i jesteśmy
w
st.a.nie
s<mne

usuwać, pok-0ny"'.ać._ w. nie~a:
łym . stopniu mo~1e . się pr y
do tego ro\vn1ez i ·w y.

czynić

r·:·:·:·

PREMIERY FILMOWE
W u.biegly>m tygodni•u O•bicc.ał liśmy naszym CzyteL11'ikom, że
'se-L.>o•n ogóDko·~ry w ki•nach n1e. bawem się skończy. Dziś za.po-

i wiedż
ł

tę

możemy

p01prneć

już

kcmkr-etnymi tytularni jako, że
na ekra•ny kin ló<iizk.ich wchod'Zą tir"Ly pozycje,
któr€
na
pewno będą cieszyć . się dużym

i

powod!zeniem.

Liściasta.

i

w~·

w

l"Oli

W ko1ku tyg'c.:lnla do „Poto-ł

prądu

Osadnioeza

już

Jest to, jak zwykle w „westerna•ch1·, pochwa-la spra·,.viec:lliv.·ej
siły, która ostatec:J,nie z\\rycię
ża przestępstwo.
Tu sprawied'1l wy szeryf sciga zabójcę bezbronnego c·zlc·wieka. Reżyserern
jest Ho·waird Ha\vks.

nii"

wehó<izi film kryminalny ł

prcdu.kcii włoskiej „W SLEPEJ ULICZCE", i<tóry jest ada.ptacją powieści c. E. G.addY
,.Zbrodnia na ulicy Merulana".
Treścią filmu
jest po~i.ukiwa
nie zbrodniarza, któ•ry zamordo•wał dzi<:woezynę w jej wlas~
nym mi<"s~kaniu. Reżyserem 1

z po•wodu robót eksploatacyj
nych prowad-iony.ch przez Zakład. Energetyczny Lódź-Miasto
w dniach 23, 24, 25, 26 l Ul. vn.
1962 J:. w goćzi·nach 7.30-19 nastąpi prnerwa
w oostaw;e energii elektrycznej dla
ulic:

Praiwa, Lewa.

rorzpc.~2ął

g!o\\' nej John ~vayn<".
,.RiO
Bravo·• od ponledzial:ku oglą
damy również w „Styl<>wymLetnie".

~Przerwa w dostawie

„Bałtyk"

świetlanie filmu
produkcji amerykańskiej
,.RIO BRAVO"·

odtwórcą

Czeres-

jednej

!

głównych

z

1·ót jest Pietra Germi.
Poza
tym: Claudia Cardina.le, Fr.anco Fabrici i in.
I v.rresrzcie
film krymiina·lnY
prcxlukcjl amerykaTi<kiej „zt,0
DZIEJ w HOTELU" w reżyse
rii slyn·nego Hitchcncka, z o.race Kelly i Cary Gran<ltem w
rolach głównych. Film wchodzi na rm:ie tylko do kina
„ Tatry.Letnie''·

pr~qleg-

ll•••••••••••••••••••••••••••••••••mamammmun•••••••••••••„•••••••••••••••••••
Ra.di " L• ta.la.w izja.
NIEDZIELA,

22 LIPCA
(L) W ryt.mle ta1nec"ZJ1;ym g>ra OrPROGRAM I
!"!!!~~~~~
kiestra LRPR pd. Henryk& Debi8.00 Stan pogody i wiadomoś-1'
cha . 18.3Q Wiade<mości.. 13.35 Ekoci. 8.05 Pnzegląd prasy. S.l:i Kon
nomd.czny pro1blem ty.godnia. 18.5Q
w „Wiśle" i,v dahc;oZy1n clą.gu
cert
mt11Zy:ki
popula~nej.
9.00 wie=. l4.00 (L) WY'!lllki „KulkuleGra Anders Segowia. 19.05 Muzyoglądamy
komediG produkcji
Sta't po.gody i wiadomos.ct. 9.o 5 c21ki'". 14.02 (L) Koncert ro1zir. w
s'Lkowa, Ewa Bonack.a1 Jo-) ,.Pięć minut o wychowandu". 16.50 ka i a.ktual111ośoei. rn.30 (L) Maga2
ra.:J7,!·eckiej
„SLUBY
a.ona . Jedlewska,
KAWA„Fa
56". 9. 0 Melodie r=yw- wyk. Or.k. Mandolinistów LRPR
Krystyna Muizykia taneczna.
19.30 Repm·taż zyn mloorzie-~owy.
(L) KonLERSKIE", a w „Wo.JnQŚci" S_1enk1ev11c:z, Krystyna Wił- 1itera.cik'i. 19.50 Gra Olr.kiestra rw.- cert rcjz:r. w vvy1k, 20.eo
kowe.
9.30 Radiowy
Magaizyp pd. E. Ciukszy z ud.z.ia!em sollorle
„NAJEMNEGO MORDERCĘ".
Wojskowy. 10.00 „Ja1k Pols•ka dlu stów. M.30 (L) Montaż litera.c:.1<i.
Jowna, . Jerzy TUJrek, WH- ryw·ko•wa .Lal'ry Clintona. !*l.00 Bla.eka, Richarxt1a Vi.7 olfie i Sta1nleya
Ho berta
ga i szeroka". 1-0.40 „Zawsze z
helm W1chu'1'S•ki, Aleksa•nder Sta.n po god.y i dzi€nnd'k wle.cizorny. Fa.·nonia. 20.30 P. Hellendaal:
(w)
piosenką". 11.00 Polskie melod·ie 15.00 Dla dzieci słuchowisko M.
Blasz,czyk, Mieczys.la'w Ka- 20.26 Wiadomośct sportowe. 20,3-0 certo gll'O'Sso m: 2 d-moH. 20.45Co·n·
filmowe. 11.15 Kiermasiz muzyoz- Kain.n „Sreb:mo1rogi jeleń". H.50
„w
lenik, Wojciech Siemion (W). z. Noskowski: Odgłosy pamiąt:ko- rytmie foxtrotta". 2!1.00 ,.Z
(L) „Swięto Odrod-z.enoa w Lakraju
ny. 11.5 7 sy.gnal czasu i hejna~
rn.30 D.zienllJi•k tel.ewi.:yj.ny (W)
we - fan Łar.oja z temaitów p<>lskich i ze ś1 wi.a 0 ta '. 211.2'7 :Kiro·nika spo1r·
z Wieży Ma.Iiaclciej. 12.05 Sta•n dizi i woJ·€wództwi€". 16.30 Kon'
pieś·ni
n.a11·C>d·C•wyich.
20
.45
„ze
ws.i
to·wa. 21.40 Gt"'a oo•kiesbra taneczna
po.gody i wiado•mości. 12.10 Hu- oert chopinowski w wyk.
H. 20.~5 Niedrziela spoirtowa (W).
i o wsii". 21.00 Koncert sym:f\onioz- Vi.c:.to:ra Silvestra. 22.00 „Do latarni
topowie 1 Rumbaik-sztagi"
Czerny-Stefańs•k'.lej. _17.00
Wiado:~ragment powie~ei
:f:rag. PG•W. J, Putramenta. ll!.30 moo.ct. 17.~~ „,Podwieczorek pnzy 21.0\5 ,.Mezaiia•ns" :tnm
:fab. ny Wiel·kiej Orkiestry Symfonicz- m<>rsiki:i.ej" J>"od. węgier.s'kiej (dO<Zw. od nej PR pd. J. Krewza. :1.1.39 Aud. W. Woolf. 22.3-0 z cy>klu:
„ w nieclzi€lę nad Wi&t<>.'". 12 .55 mrkr-Od'ome nr„ 100. 19.0o „Rocz„Mi·
literac:ka (w pF,<erwie ko.noertu). stirzoW1S1kie wyka.na·nóa d'.Ziel mu·
la.t
12
(W).
„Zielony Ma.gaizyn". 13 .1 0 Kon- I mea Me~esa
-: sluci:.
21.59 d.c. koncertu. 22.31 MuoZyka zy>k,i
kla1syoonej i romantycznej''
C>eTt żyaz€ń.
14. 30 „w Jezioira-I ~l'Zysbon.a. 20 .00 Sp1ewa „s1ą.sk . 2'2.30 Wiadomości sportowe (W).
taneciz:na. 23.00 Osta·tnie wiadomo- - J. s. Bach: Ka•ntata n1r 11 .,Lonach". 15.00 (L) ., wesoly Auto- ~O.~O Muizyka taneczna. 21.00 Stan
ści.
bot ~ott in sel·nem Reichen". 22.5R
Wo.jewó<lzka Przychodnia.
bus" nr 45.
16.00 Wiadomości. lpo·„ody.
PONIEDZIALEK, 23 LII'CA
i
d21enn1k wieczo1rny.
Muizyka ta•neczna. 23.50 Ostatni<1
cja.ll-s tYoezn.a dla m. LodlZi i n16.05 Tygcodiniowy praegląd wy- 21.2"6 W1adomosci „sportowe 1 wyw:i.aJCiomo.ści.
f.o1rnH1J€,
PROGRAM I
iż 7. dniem
damzeń
. międeynairodoiwych
23 bm.
w mki „To·to-Lc·bka ._ 21.30 Muo:yka
PROGRAM II
zmi-eniona
zosta•nie
opra.c.
S'.iedizi·ba
red.
J,
Wielowskiego. tanec-~na. 2'2.00 Ogollnopols·k1e w1a
Poradni
8.00 Sta•n pog.od.y i wiadomości.
Chm·ób
16.20 ,,HaHo, tu An-etka" wode- 1domoSICl sportoY'e. 22.20 (L) LoTa,rczycy
TELEWIZJA
7.00 Koncert po~ainny cna wcza!\wiadczącej usług! dla pacjenwiL
17.10 $pi-ewa „Maizowso:e". lka1.ne wiaidomooc1 spoirto,...,e. 22.30 8.05 Muzyka i Ak:tua.Ino,,j.ci.
8.30 sowicizO.w. 8.30 Stan pogOdy i wia- 17 . łl Pro.gra1m dmia (L. lo1k.)
tów z terenu mla·st.~ i wo.ie17.30 Rewiia polsil<ich OTkiestr ta- Ko'!"'ert mu:zyk1 poL w wyk. so- Murzyka p·ora•n•na. 8.50 Porady pra1k domości. 8.35 d ..c . .klon.certu poronwod:zitwa lód:zkiego. z doty<:hneo-zny.ch i roiz;rywkowych, wy- ;;st.'.'w za.gra.mcznyc;i.. 2~.00 Mu- tyCJZJn-e dla kobiet - w oprac. K. nego dla wc:zasc-wic:zów. 9.2-0 Di- 17.45 „W ś.rod'kill Polsiki" - maga•
c1...a~q.owego
lc·kailu
w $?:.pi.t.alu
ntki
regi•o'!latl•nych gier liczbo- zyka ta•nec:l>n.a.
zyn a·ktu.a·lności ziemi łódrz23.5-0 Ostatme I<oco·w ej. 9.00 Aud. d1Ja dzieci. 9.20 vePt.imen.ta i serenady. JO.oo Ulu„Od melodii do melodii"'.
im. dr Jonschera pny ul. Miwych
o·~=
,10.00 bion';, melodde. 10.30 „W J€rzioraToto-Lotka.
kiej (L. lo•k.)
18 .30 w1adomośc1.
„Dziedzictwo czasów sM1ro<iytnych" nach - odc. pow. wiej&kiej. 111.00 18.20 .. Kino Krót!cich FilLJnów" lionowej 14 po•radnia od ponie;,Klub „Talk-Talk".
11l.OO
Pmy
dzlatku 23 bm.
- a.ud. prolf.
przeno·tj się
K. Ma.j.ewcskieg-0. P-O•ra•rmy ko11JCert kameralny. ll.SO
muzyce o sipc•rde. 20.QO „TydoZień
;pr·~ram prowad'Zi
Ted. Bo·
TELEWIZJA
do lokalu pnzy Al. Po!itechni10.1:.5 PO'l'anny .loonc.ert murzy•koi p-0- „Fa.la 56". M.45 B. smetan"': . We!w kraju i na świeaie''. 20.26 Wialeslaw Micha!-ek (W).
ki 4, tel. 473-75 we wspci-lnym
pu1l.a rn€j. 1 1.00 Muizyka dla wsrzyst- tawa" de>mośd
sport.owe. 20.30 „Maty- 13.43
poemait syim.f. z ~yiklu 18.55 ,.Kierunek Helsimki" - częSć
kich. 11.57 Sygn.al c-zas-u i hejnał .,Moja ojczyoZna". 11.57 Sygnał· c-za
Lokalu z Pm-ad.nią Sportowosiakowie" . 2'1.00
A1;e operowe 13.50 Plrogra= dntla (L. lok.)
n
programu inf.armacyjno„Rudy''
Leka1rską (Hala Sportowa),
fiilm fabula'fny z Wieży Ma·r:.ackiej. 12.05 Stan po- su i hejnał~„z Wieży Maria.clc:ej.
śpiewa B.
Ładysz.
211.30 Kaba·ret
publicys•tyoznego dla mtodzieprod.
radlZieckiej
(doow.
d·l.a g.ody i wfad1omoS.ci. 12.15 Humo- 12.-05 Stan p<>gocty i wiadomoS.Ci.
""~
„Szpak". 212.30 Orkiesot~a Ta111.eczży (W).
Cha1ra,kter u.s~ug pc radni. zares·ki i gr·oteski. 12.30 Ra•d.io1re<kla- 12 .15 Mur.oy1ka ludowa na.ro<iów· ira- 19.30 Dzienniik telewir.oyjny (W).
na pd. E. Czern-ego. 23.00 Ostat- 15.15 ml<Jdzieży) (W).
sięg
dr.oialanfa oraz godziny
r.l.000 taktów
m.u-zy 1kii"
ma. 12.45 ,.Na s:wojs·ką nutę" - dziec.kich. 1'2 .45 (L) „Dwj.e wi-o.ski
nie wiadomośtci.
213.10
POt\ska
p1;zyj
ęć pozootaj ą bez '.Zllllian.
koncert
m.ur.oyki
tanec.-znej
i
w
wyk.
2
Zesp.
Lud.
PR.
l:J.00
Konpo
sąsied11Jku"
_ 1"€lpĆ<rtaż :r. Bą- o.oo .. Euo·eka" - nw•gazyn P<>P'Umt11Zyika ba1I-etowa.
rovrywkowej
w wyk. ze- cert r=r. dla wcz,a-sowiczów.
bi·ńsikiego. 12.55 (L) „NaLt·l<owcy _
Iiarno-naukowy (WJ.
.....-s.połu Kamera.Inego pod kie ,,Alktor i wspe<mnieni.a" aud. roJ1nJJkom". 13.00 Koncert solli:Stów. 20.35 Teatr TV: .. Krosienk:a"
PROGRAM II
rurukiem Stef.a.na Rach·c·nia poś'kięcona A. żótkowskiemu. 14.30 13.26 „Oca.len.ie" _ odc. POW. Jókomedia
Ig·na.cego
Krasi•Dkiez
udrziałem
Ha·n111y
Rek, ,.Od sola do 011•kóestry"'. 16.00 Wóa- zefa Con.rada.
13.45 .. Zakocha'!la
g.o (powtórzenie z tel·ereco·r,,00 Mu_rzyka poranna. 8.30 Stan
Ireny Sa'!lt;or, Wiesl.aiwy Or- do mości. 15.05 Pro,gra.m dnla. 16.1-0 mandolina"'. 14.()0 (L) Audycja lite
ding.u z dnia 21. IV. 62 r.) ;ReJ'Ogody i wiadomości. 8.35 Radiolewicz (W).
„U przyjaciół" - a·ud. s'iown.o~mu- rae1k.a. 14.15 (L) Mozai1ka mur.oyczU
żyser,ia
i ada.ptaicj.a - Man·yproblemy".
8.50 (L) omówieme 16.00 „C-iy znasz swój krao"
zyoezna. 15.30 .,Przei<orój mu:zycizny na. 14.45 „Pierwsi od:kirywcy" _
na
Bironiewsk.a.
Scenografia
l 1>10ik n •r OO otrzymują za naprog1ra1mów. 8.52 (L) Kcmcert żyteietllll'niej turyst~zny (W). ty_godnia" - w o.prac. B. Losa1kie- Mld. 15.00 „Echa Hollywo•od". 15.30
- Maga Berernowska. Wyko- ~s:zym pośredni<!twem s.e.rde<."Zne
czeri w oprac. M, Maja. IO.OO (L) 17.00 Spra.wooz,:ia'!lie z finałowego w1cza. 16.05 Auod)"'Cja ośrodka Ba- Dla diziec! słuchow.
,.,Sól m.c·rska".
naw.cy:
Helena Dąbt"C•Wska, '!"pod:ziękowania od komitetu do- ,
Progiraim tygodnia w opracowame<:"z.u
Pil'ki. nożnej o Pu- <la•ni,a Opi•n i! Pu•blio2ln.ej. 16.10 ,.Ra 16.00 Wiadomości.
1'6.10 CL) Małe
Antonina
Go.rdJon - Górecka,
nl.u Lody Ant<>n°owicz. 10.30 „Momowego przy ul. Wc\lczańsk1e)~
char Pols·ki Góm[k (Za.J:>ree) dio~n-oblemy·•. 16.30 Konce'!'t or- zesipoly Radiia Radzieoki~go. 16.311
Ewa Kra.'l!nodębslca., Kata1rz.y196 za piękny passż prowa c1JZ11- 1
skwa :z melodią i
pioseniką".
Zaigtębi.e
(Sosnowiec) k1est'l'y PR w Kra'kc•wie. li.OO Wia- (L)· „Mama wyjecha.ta na urlop"'
na
La1ni•ews•ka,
Janina Trac•zy
cy z ul. Piotl"kOWS·k iej 245 dO '
11.<>0 PollSJkie
me!ocMe ludowe.
('Ka~owi.ce).
doimości. 17.05 Dla mtod:vieży Slik. opow. J. Tau,!Jwul!"C<'>l. lti.45 (L)
kówna,
Ma1ria żabczyńs•ka,
ul.
Wólczańskiej.
N.ltom!a!:t 1
11.27 „Rireki Ljpca"
wiersr.oe Olk. 17.45
w
przerwie
m~ sluchow. „Fortel JJoama Zag~oby'". „Trochę o kinoma•naoeh
i
tych
Tadeu.'5"Z
Bartosi•k. Mieczydizleci z domu przy ul. wol- '
poetów pe>l-skich. 11.57
Sygn.al
PKF (W).
li.35 L. van Beethoven:
So111a.ta
i•ninych"
Tepo~ta!Ż
I.
Stainikies!a•W
Ga.jda,
Stantslaw
czańskiej
Gaw1%
życzą
100
· lM v.ir 0
czasu i hej.na.! z Wieży Ma!l"iac- 17.55 d.c. meoou z Katowic.
d-mohl op. 3•1 nir 2. 18.00 „Nle!at- wiciz. 17.00 (L) Nowe na'g"·ani.a Ork.
Jo.k. Ka!Z'.imie!'Z Merez, Dud.Wik
wia WS'ZYS.t.l<im. którzy pos1ar~„ 1.
kl.ej. 12.M Sta'll pogcdy i wiado- 13.45 „,Nie trzeba się .tras•ować" wo zna11eźć cos· do p\c'ia" - pog. Mandolini;;tów
LR.PR
pd.
Edwa1rda
Pa•k
orar.o
Witold
S·karuch
li
(W)
s1ę
o
urząd.zenie
im og;rc..cl1'11
mości.. ·12.10 Plo•rainek mur.oyki po'1
p1.·og'ram :ro7lrywk-0wy w .ct·r J. żabińskiego. H!.10 .,Sława Ciu1ks~l:\'.
17.30 (L) ,.Ąktualności 21.4:0 06<ta~nie wiadomości. (W),
jo.rda11101wskiego.
'
sklej. 13.30 „,Dzi.ewc:zyna i go.lęreżyseri'i
Ewy
Bonackiej. i chwała" - Odc. 2•1 pow. J, Iwaisiz ló<lrłlkie'". 1'7.45 (L) Aud. Mera-eka. 21.45 Ak11uoalno!kt IÓ<i'Zkie (L, lok.)
bie" - -opowiadania J. Iwasizk_i_e-_ _ _ Wv/ko.n.a1wcy; Helena Baa.~. kię~~~. ~'..30 ~~ma- lł.ło'i ~ił!OO _,L) .W~.
~to_,.~o~ ~.~ lJ..QO 1S:01liięc pro~ra,ri:-µ.
·
0

Zmiana adresu
Poradni Chorób
Tarczycy

0

J.·

1

1

~

14.()(fl

0

i

!Pre:zyd~:j!~ lr~mi<*;e
0
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rOGŁOSZENIA

SPRZEDAWCÓW sklepowycli, łnwenłaryza- INZYNIERA energetylta na stanowisk() ~
torów, inspektora inwestycji oraz pracowni· energetyka, księgowego~rewidenta, maszytu.•
ków handlowych i technicznych
poszukuje stki do hali maszyn (praca akordowa), toka•
„MOTOZBYT" PP Nr 2 w Lodzi, ul. Piotr- rzy, szlifierzy, ślusarzy, rdze11iarzy, ab!lolwen"'
kowska 125. Od kandydatów wymagane wy- tów szkól zawodowych na staż pracy, robot„
SA11-IOC1ł0D
„:Mosutwlć7."
„MOTOZBYT" P. P. Nt 2
ksztalcenie średnie,
znajomość zagadnień i ników na odlewnię, kierownika sekcji infor„
4<()ij .s.pirv,e.d,a,m, •.rręl>a~a 65.
117'25 G
w Lodzi, ul. Piotrkowska 125,
znajomość branży motoryzacyjnej. Oferty macji tec)1,niczno~ekonomicznej (wymagane
wraz z odpisami świadectw prosimy składać wyższe wyksztalcenie techniczne lub ekono·
SAMOCHÓD ·„Syrena" pil
3838/K miczne) - przyjmą natychmiast Zakłady :MeGOSPol>A.R
n·l<! iSIPmR<l<l'ITl. Wo<ltrn 40 ogłasza przetatg nieograniczony na wykona- w sekretariacie przedsiębiorstwa.
tl;ieflli
STWO 10 móng goo.z.. 16-17 c.'<Jd!'l;iennie.
nie:
chanlezne im. J. Strzelczyka w Lodzi, ul.
na.
'\V1na,z z b<urlyr"lulmi
i:
wyposażenia
wnętrza
sklepu
i
salonu
moPRACOWNIKÓW
z
wyższym
wykształceniem
Wólczańska 178. ziłoszenia przyjmuJe dział
"'<1 Pr.ae.clnueSciu O:Z·orkoll 71'0 G
toryzacyjnego w nowo budowanym obiek- ekonomicznym lub prawniczym zatrudni na- kadr, w godz. 7-15. Placa według układu
:Ra-,; ~I2eda1m.
A:i.1=..lvk SA.i'){OCHC>l> „Wair.suuwa"
s· 'lllierz, wieś Sliwnia<i s-prozeda.rn. Obr. Staoling-racie Domu Handlowego „Motozbyt'" w Lo- tychmiast Centrala Zbytu Artykułów Tech· ' zbiorowego w przemyśle metalowym.
~ nt' 1 pow, 1„~yca. du 69.
11799 G
dzi przy ulicy Piotra Skargi, składającego nicznych „Technozbyt" w Lodzi, Pl. Zwycię·
3226/T
Z~ SAMOCHOD
się z 1nebli konstrukcji metalowo-drew- stwa 2. Zgłoszenia przyjmuje wydział orga,;Vo·tkswad;iin
OWANEMU s,pr'Ze gen" i
s~tnca"
now
nianej jak: Jady, regaly, szafy, elementy nizacji, zatrudnienia i kadr.
3905/K PRACOWNIKÓW do działu inwestycji z co
n
dQrn mu.rowru.1y J~- .
.
. Y
·
k · t ·k·
bl t
d t
<>rc'(!q,;rtl.ny
('
~"' .
spo1"7.ed.'.l<111. "
naJ·mniej średnim wykształc.eniem i odpowie·
P1Q
trlt'O>WSka
d e k·oracyme,
wie
m
1,
ga
o
Y,
po
es
Y,
INŻYNIERA
na
stanowisko
kierownika
tech- dnimi kwalifikacjami .oraz praktylłą zatrud·
l<uchn;.a
• •,
..,~,<>!; J.;15, \.el. 24.()-99 god'Z. 13-18.
· tl
-' ·
h
f'
e>ent
•
geir az,
O!gll'o '
l·l 790 G
rampy
wie·
ne
na
po"'w1eszonyc
su
inł'•"tt"go
z·~trudni'
Spółdzielnia
Pracy
,,Metan
· · ś
kl
1 t
'"' "
~
nią natychmiast Zakłady rrzemysłu
I> ra1ne
' ogr:zewa.nte).
Baweł•
--t ac I1 oraz wy l ozeme cian sz em us rza- łowiec" Lódź, ul. Brzozowa 11/15.
3191/T
nz~.1n.1iana 1J4.
„WARTBURG„ H>IH po
nytn i pomalowanie wnętrz wg projektów
nianego
im.
J.
Marchlewskiego
w Lodzi, ni.
~_!_'4_74- G hMlym
pn.eble!l·1;1 sp1v,ekolorystycznych.
INŻYNIEltA - włókiennika, inźyniera-elektry- Ogrodowa 17. Informacje telefoniczne nr
I\ LĄc1:, oomllCi, w1.lłe, go- d,om.
Lódź, Wolc7.llńska
2. wyposażenia wnętrza magazynów, składa- ka zatrudni na wstępny staż pracy (lub po 531-47. Oferty należy składać w dziale per•
~?'1aJrS<tiwa najillflp1eJ ku- 141.
H 788 O
l>s c 1 &JJr".-lać mo"-na w
"'
jącego się. z regałów stalowych i stojaków wstępnym stażu pracy) - Fabryka Pluszu i sonalnym.
3926/K
l~l>elnli -,CZ"Sto6ć'! W SAMOCHvD „Dodge" pól:::.~
, .,
1X>Tej tony, po ka,pitoillilym
na opony samochodowe w ilości 270 sztuk Dywanów im. „Tadka" Ajzena w Lodzi, ul. TECHNIKA budowlanego ewentualnie mi•
22-0-i?
<Nówtia ll.
tel. remoncie,
si•l.ntilk:
nowy, 3. wyposażenia
wnętr~a sklepu motoryza- Kilińskiego 102.
Informacji udziela dział strza betoniarsldego zatrudni zaraz Poddębi„
111 • ' która ~iela irnfo"·- C.lęSct '.l..apasowe _ sprzecyjnego w nowo budowanym obiekcie Do- kadr.
1akCJl., czy nieroch0<1ność, dam. 2Jgierrz, Kia.rola
3834/K J ckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowe•
&,
j~~ą Chlceslz lru·Pić
nie tel. 67:1.
11766 G
mu Handlowego „Motozbyt" w Kielcach ŚLUSARZY, ślusarzy narzędziowych i remon- J go w Poddębicach, ul. Północna 6, tel. 120.
~!5lt'CYi:0<00..
3000 K
przy ulicy Czarnowskiej, składającego się towych, spawacza, hartownika, tokarzy i 1.re· Warunki pracy i płacy do omówienia na
ZIE!\{r<>
SAMOCHÓD „MJlkt'Us" u'lll.
..,, 6.800 ll1: kw. pr:zy leps'lony sp-med.am . Lódź,
z mebli konstrukcji metalowo-drewnianeJ zera oraz pracowników pomocniczych do 1 miejscu.
3927 /Ko.
d
StryllrowtsiltieJ
sp<rZel L'itna
kl .
1·n-a
l ~rn. Waaiclomość ut Ki- U·.
'
.nows ego·
elementów dekoracyjnych łącznie z kolo- warsztatu mechanicznego _ zatrudni Cen11 68
~ 65.
l'l.722 G
'
G
rystyką jak w p. 1.
tralrie Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn
DOJ\nn\.
„MOSKWICZ" typ 4()2 w 4. rt!galów magazynowych i stojaków na Włókienniczych Lódź, ul. Gdańska 86/88. Inil>o>.ltoj
IZ ogr«!em, 1lr'ZY id~a.JIIlyiln ..ta.nle s.pne<lam.
opony samochodowe ltonstrukcji metalo- formacji udziela dzial kadr w godzinach 7I:!, magiel °"'olne Oglą.dać u:J. Wrześnietisoka
wo-drewnianej w ilości 120 szt.
.
!lik! SP.nzecLa.m. Jarae2a 17 • 102 m. 8, nied1'.iel.a godlz.
3846/K
15 .
Miejskie Przedsiębiorstwo Robói Drogo•
Wymienione
~L~~~· l•l 7 2-l ~ 1_'0-~4 i 18-18.
urządzenia Winny być wyko1'17!!2 G
---d· El\UclłoMoSC
s;pu~en!lne zgodnie :t posiadaną przez inwestora DWÓCH PALACZY c. o. zptrudni Szpital fm. w~·ch w Lodzi, Ul. Piotrkowska 17, zawiada„JA
WĘ"
250
oom
sprwe2:111.,
Zgier:z, Barzy•l1js•ka
mia o zamknięciu ruchu kolcrvvego na ulicy
:Ki115.ńS>k1eg·o
2'1 /2$ dokumentacją technic7..Ilą, z materiałów wy- dr H. Wolt w Lodzi, ul. Lagiewnicka 34/36.
::-:..._
l•l-079 G dam.
konawcy w . terminie do dnia 31 grudnia Zgłoszenia przyjmuje codziennie dział kadr Szczecińskiej, od ulicy Hodowlanej do ulicy
H<677 G
~s°M:EK. jecln01rodq,\nn:,• 7. m. 5.
1962 r. Do przetargu mogą przystępować Szpitala w godzinach od 8 do 15.
3910/T Sianokosy, od dnia 23 lipca br. na czas trwa·
<I ~:XUUem spr:ze<U\m. WJa SKODĘ 1m typ sanitao·<:>„;ość
MaToi.na 15 pa."- ka sprzedam lub 7.amienię przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze l
nia. robót drogowych.
3243/T
~cyna.
ll743 G n.a mntiejsrzy.
Pabiarndiee, 1 prywatne.
Szczegółowe informacje oraz dotel. kumentację techniczną można otrzymać do
DOJllEK
jedn-Oll'Od'Zlinny ul. 'l\raugutta 111,
11356 G
lllurowany (2 pod<oje, ku- 23-07.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodocią
wglądu w dzJ.ale inwestycji przedsiębiorstwa
Ohnia) z og1rooem i ogiród
gowo-Kanalizacy.jnych nr Z w Lodzi, zawia•
w Lodzi, ul. Piotrkowska 125, tel. 374-32.
-lOO m S{>t1Zed.am. Siito•\\.ie
damia o zamknięciu ruchu kołowego na ul.
e. Przystane'k. 11t'a.mwajoOferty należy składać w zalakowanych koArmi.i Czerwonej. na odcinku od ul. WiWy „Zi>ołowa".
111477 G
pertach w sekretariacie przedsiębiorstwa w
dzewskiej do ul. Konstytucyjnej - na okres
terminie do dnia 30 lipca 1962 r. Otwarcie
trwania robót. Objazd ulicami bocznymi.
ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 1962 r„ o
POKóJ oz: pnzed;p.okojem,
3261/T
godz.
9.
Przedsiębiorstwo
zastrzega
sobie
wszyisillde wy.gody - umier>ie na pokój z kuch- swobodny wybór oferenta lub unieważniellie
SAMOCHOn
'"
, „ nlE\. Ofel'.'ty .,11767" :a;uro przetargu bez podania przyczyn.
3861/K
i;1.ar.
dol:>
"" ars7.aM .a Ogłosrzeń., P1o'11l'k<>ws•ka ~6.
ó
.
l'Y
spt·zerJa
rn.
l [ 767 G
Dnia 19. VII. 1962 r. zmarł śmiercią
1
„-$JZ~·c,:;no-·--~-~~-w~·--.

Ili PRZETARG
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NIERUCHOMOŚCI

0

ś

h--

•

Zamknięcie

i

Samochody-motocykle

l' óz,

Ul.

A'!lmiil.

I

LOKALE

Cze!'WO-

~~;;;;:~~:!:i1 1 LEKARSKIE

.SAMOCHOD
o.<"bowy
„FO\l'd-Cuc>;1ton" de Lux -z
raa„em ~r..edam. Glow~o. ul. Mala 15. lH04 G
SAM:ocHOD ~opel-Ol(mPia" dol<la spr:oedam. N<J~·
lt~il G
ll'rO'l·ocYKl~E: ,„Jawa" 25-0,
•"hn:.ak" sprzeclarm pilnie.
Arniti
Sieria. ~. C:zerw01I1ej 11-'.
~ 5;,
G
s
!\:MOCHóD
„Citroen·•
~f-11 ."Pr:roda,m. Ogląd.ać
~ W1ęoko~kiego 04 w
"'· 1'1-14.
11643 G
~ca~~br;P-N" stan
dlam. Og,lą>tlać -i: s.p•r:ze.2'2 gooiz. l0-15
ope.~ni-ka
•.P-70" spme;am. 1 ~
inowskiej 1. (Ró
P~<:aPolskieg?J·
• g {i°;'4·~ 1~
SAMOCHÓD ,.Moskw;:;:.
'4-00 sprzedam. Raid<i.g<>szc'Z,
!,<.wen<dowa 6, !>oczna. zio
łow-ej.
11·1s5 G
;„JUNAlt" z koo<zetn, stan
td~a.Jny _ epl"7J€da1111 • Tel.
~
11734 G
~Ąl\f~HOD ,.,wa.rN>urg"
~a..,1em ('Pnzebieg 14.Coo
S!PI'.zediann. Tel. ,5fj-4.2,
1172~ G

111

113

]

1

Dr .Jadwiga
ANFOROWICZ weneryczne, s.kór15.30-18.30, P ~~h~
8

1

m·~KACOWNICY POSZUKIWANI m

tragiczną

+ P.
Bronisław Jesionek
S.

REWIDENTA księgowego z wykształceniem
lub średnim i praktyką w księgorewizji - zatrudnią Lódzkie Zakłady Radiowe w Lodzi, ul. Wróblewskiego
!6/18. Praca w sekcji rewizji wewnętrznej na
terenie m. Lodzi. Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział kadr w godzinach 7-14.
3138 /T
wyższym
wości lub

ST. El(ONOMISTĘ ao działu organizacji," st.
rewidenta z wyższym wykształceniem i prak- i
tyką na w /w stanowiskach zatrudnią na tych·
miast Bełchatowskie Zakłady Priemyslu aawełnianego Bełchatów, ul. Kościuszki 12. Po
okt'esie próbnym istnieją możliwości otrzyIE
tn
· m1esz
·
k-ama
· '~ nowy~wmctwie.
b d
·
ZAPISY na kut'sy ina- K ROWNIKA działu technicznegp, starszeania
szynoopisania.; biurowośd, go in~pektora do działu technicznego, maj~ KIEROWNIKOW robót, k1'ero,vn1'ko'w budo·w,
sekretartadde przyjmuje 8t •
k.
• •
Stowar-zyszenie stenograrow,
ierowmlrnw budów wymagane mistr:i:ów, 2 01>eratorów dźwigowych, stola•
fów i Masrz:ynlstek Looż, wyższe lub śtednie wykształcenie techniczne. rzy, murarzy, robotników _ zatrudni natychPlac Zwycięstwa 2, tel. dla majstrów uprawnienia mistrzowskie oraz miast Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa
300 3 K długoletni staż pracy w budownictwie, star- Wielkopłytowego „Dąbrowa", ul. Gagarina,
278-16
szego księgowego rewidenta z wyższym lub blok 201. Zgłoszenia przyjmuje dział zatrudśrednim wykształceniem ekonomicznym i nienia i plac, pokój 10.
3199/T
U
praktyką w budownictwie, kopaczy na budo- -:--------..:....:::__....:..__ _ _ _ _ _ _ _ _:.:.:.:.'...:.
wy w Konsta.n~yn~wie, Brzezinach i O:i:otlco- ST. KSIĘGOWEGO do księgowości mat.criawie zatrudni natychmiast Wo,Jewódzkie łowej zatrudni Zakład Transportu Przemysłu
SUKN1E ślubne, wizyto- Przedsiębiorstwo Itobót Wodociągowych i Mięsnego w Lodzi, ul. Parkowa 6 (przy In:':.:to. k~P11 ;rP~~y0ZYSZ Kanalizacyjnych w Lodzi, ul. Piotrkowska 82. żynierskiej). Wymagane wyksz1.alcenie śrcdZgłaszać się w dziale kadr,· pokóJ' nr 7.
nie i praktyka. Wynagrodzenie 2.000 zł brut3140/T to.
3915/K

rc!•

I

•)

NAUKA

I

I'

kołowego

ruchu

Pogrzeb Odbędzie się 22. VII. br., o
godz. 16 z ka.plicy cmentarnej na Zarzewie, o czym zawiadamia
RODZINA.
11929/G
·~'t..~. •·'~,}"

:·-·
p~ff ACA -

ś. t

·J1·

POMOC kuchenna na sta.le J>01Jnzełma. wiaclomct§'Ć
ul. K01Per.nJka 75 m. 3.
11776 G

S~,USARZY do remontów maszyn, elektryka
Z~ianowego, portiera-rewidenta zatrudni
na..tychmiast Lódzka Wytwórnia Farb i Lakierów f,ódź, ul. 22 Lipca 100.
Zgłoszenia
Pt'<:yjmuje sekcja kadr, tel. 323-90.
3234rr

••

„.'

J'

!

„.

·~

p. Leopold Paliczyk
emeryt

1

.

-

Dnia 20 lipca 1962 r. zmarł po dłu
gich i cięźkłch cierpienia.eh opatrzony
św. sakramentami

n"z·NE

2

• • • ...

długoletni pracownik Notariatu Lódzldego, ostatnio
Zjednoczenia Przem.
Przetworów Papjerowych i Mat. Biuro·
wych w Lodzi.
Potrzeb odbędzie się dnia 23 lipca
br., o godz. 16,30 z kaplicy ctnentarnej
przy ul. Ogrodowej, o czym zawladamiaJą, pog1•ąźenl w głębokim smutlm
11911/G
ZONA BRAT i RODZINA
• '
'

ABSOLWENTA szkoły średniej technicznej
przyjmie na staż pracy w dziale głównego
tcchłlologa Fabryka Części do Maszyn Szyjących i Odlewnia Staliwa ,1Famas" Lódź, ul.
Jaracza 70. Zgłoszenia przyjmuje dzial kadr.
3922/I{

nm~1111111111111111111111111111111111111m.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mi 1111111111111111111111111111111m1mrn11111111111111111111111111111111111111111111111111 m111111111111111111111111111111 m1uu1111111111111111111111111111111111111111111111111111
AZNE TELEFONY

OgłOS7Jenia """""'~r~
„J-- ~

I We łe!ef<1111iczne
311-50
n:.ortna,cje o wszell'I ich usługa.::h
03
~ogot, Rat.unlco'"'
OJ
1'I<>go~. Milicyjne
07
~a IX>nl'l>C Iekarst~ m. Lodzi.
ł4ł-4ł
l\. r · P<>żM'ru>.
U~
)(<l>ln. Miejska MO
%92-22
~~..,!:chu Dro.
l>
-~
516-62
~Yw. P·ogot. Dzi~. ~OO-OC>
YW. Pogot. Lek.
333-33
~
555-SS
l\{ tra.ta P<><lmlejska
01
OI
359.15
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°:rEĄTR

NOWY (WlędklOW-·
Sk.ieg·o 15) g. 15 i
.
19 15
„Uezctwa dziewczyna";
li{23,7. n;~,zynn,
Ąt.A SALA (Z41chodn1.a
93) g, 2>0 .„żabUl'liaJ 23.7.
':r·ni.eczynna
J;:ATR JARACZA (JarraC'l<!. 27) g. H „Igrru.zki z
diabłem" (<J'.)lt"l..eds. w.1rnlk: .)
~· 19. „,Igras7Ati z dlaloetn' (pt"Z.eds. zan'lk.n.);
-:ri3.7. g, 19 „Mąż i żona''
ĄTR 7.15 (Tra.uigu>tta l)
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(pr-i.€>ds. :zalllllkn.);
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i:'S'tĄlt.OMlF..JSKA" " · 11
"1.i>r-e
dl <i 'eci
'Ła•bf1,~ k~~ 'k~~;:s .' }~>r~O
"'>'s~qpy esnrar.lo·:,~ ""
'
--

0

1

0

J'i!I

l'"8
fJ
ZE
Ll]li:tlM RUCHU Rti:Wo.

>
Jl.tu

C\"JNEGO (G•::iańslca
131
W>to.~~1ynn<e
w nied,zie!-e,
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'\I\; · ~17, w czwa·ritk.i
1"uz:;:;i1... ll-l9.
.1{[
M HI!!TORII WLO
6:k E~NtC'l'\VA (Piat.toków
.~~) - Wystawa pt.

· • --!Ił'

~</'w.a.n• -

XVII Wie!k" - czyinlilia w
~A I KATEGORlI
g<od<z. 11-Hl; (Wjędk<>Wskiego 36) - Wy«l.\1.iWA KINO LDK: (ul. Traugutpt. ~Do•r-0ozna WY\Sta.wa t.s. 18) Piękna Luretta"
pra•c U<ll'7Jl11ów Państw
p.a•nor " prod
NRD
Liceurm S<zt1.iik Pla<Styicz~ dozw: od IM iG, g. 15 .30 '.
nych w Lo<llzi" _ <:rzyn- 17.45, 20 ; ~:i. 7 . ia.k wyżej
na w god·._ 11-18,
MUZA (Pa•blah·it·ka 1'13)
I(.
Po•r"B<U~k g. H „Allcja w
ZOO - CZY'One g. 9-!Uł.
kraini~ czarów" dorz,w.
PAL\t:JARNIA - czynna od la< 7, „Piękna Luretod g. IO ~o 18 (pt.6<!:z
tA" Pl'lltl. NRD,
t1-01zw.
poon1edr1.ial'kow).
od la1t 16. g. 16, lłl, 20;
23.7. "l'lękna Lure«a"
g. t1>, in, 2()
S'l'YLOW~ _ niec:zYIIlne
\VLOKJ"<IAa.z (Plróclrnika
16) „'l'tat>er ż Kentucky"
KINA Pl\EMIEROWE
(pa.nor.) proo
USA
.
tiozw. O<l la.t i , g.
:
10
BALTYK (N.aT'Utowioz,a ~) 12.30, 15, 17 ,30, 620
„Rl•o Bravo" prod. USA. 2:i.7. ja·k: wyżej
d<>z,w, od la<t 12., g. _M: ZACl-IĘTA (Zgiers[ta 26 )
17, 20; 23.1. Jek wyzeJ „sekretarz
Rejkornu"
g. 14. 17, 20.
pr. 'tad'Z. d·ozw. od la.t
POLONIA
(P110>ttt<lwW1Ska 12. g. /113, 13, w;
23 ,7.
61)
„il.Io :a1•avo" prod. ,,Próbna JalOd.11" p.l'o>tl.
USA. do7.W. od l"t 1_2, węg„ dozw. od lait 16,
g. l'O, l2.30,
„Rewia g. 16, 18, 2\l
snów"
prO<I.
"'"''·tr„
d"01Zw. od lat .16. g . .15:
KINA II KĄTEGORll
I 1.W. 20; 23.T. Ja.k wY2-8J
WISLA (Tuwi•ma .n;i; I) ADRIA (Pi"?•t1'ltow~ka lSO)
„Sluby kawalerskie pr. „n.otkni~c1e nocy" pr.
ra<iz„ tl·Ql?.W. o<i la.t 14: poi. do-z\\'. l>d lat 16.
ff· . 9. ll, 13,
„ostatm g. 14. 116, 18, 20;
23.7.
swia<110k" pro>d.
NRF, jak wyżej g. 16, 18, 20
<~OIZW. -0.ct la•t ·16, g. 15: Dm\1 (Na.wrot nr 27)
1_1.~0. 2-0,; 23.7. „Ostatm ,,W<:>Jna i ptJk6j" I i Il
sw1sdek
g. 9. ~1;, 13, ser. Ptod. USA, G.<n.W.
„~lul!Y kawaler'S k1e g. od lat 12, g. 17
l~. 11.30, 2-0
23.T. i·ak wy~eJ
Wl:'ILNOSC:
(Pmy1byS11.ew- DWORCOWE (nw. K_alisklego li!)
„Najemny ski) „Maly n1arzyc1el''
me>rderca" prod wlos;}{
p~od. rad'.z„ <l0zw od
doo',w. o<I 1.at rn: g. O~~~: lat JO, g, 10, l_l.o5, '12.Jll,
J.!.45, 14. H.15. l6.3U, 2<J .45 13 .15, 14.ZO, lo.~s. 16.30.
2:1,7. jak wyt.l!',i
17.35. 18.40. 19.45, 2-0.5-0
2l.7. j<1<k wyi.ej
'l'ATitY-LETNIE (Si.en.kle- t'.1DYNIA·STUUV.TJ\IE !TuWi<:O?.a 4-0) „Zł-OdzieJ "ho
wi.ma 2) „Witaj smutku"
telu" pff<l. USA, g. 2Jl. prod. tJSA (t>an.or<l'tn.a)
(W wypad.ku . ni<>P<>j'lOOY d-01ziw. od J;at 1S, (g. 10
!Flm me bę::l1lJ:e wysw~e- seans zamkllliGly),
12.
tla-ny):_ 23.7. Jak wyżeJ
14. 16, 18, 2-0; 23,7, p.rog. 211.lo
eram jnl~ wyt.cj g. 10
STYLOWY-LETNIE (Kiltlń- 1:1.. 14, 16, 18. 2-0
'
skl·e110 U.'.l) „Rio Brawl''lHAJ,I{A (K.ra.wi.e<:lta 3-5)
p!'Cd. USA, g. 2•1.
(W „zmęcwny Jal< 11·1es·•
wyip&1d>l<oU
ni.epogo>Cly g, JrJ., , •.K"lę:!inlct.ka i
fi'lm n.le b~d:zle wy· śtW'e- ni'.l<'IŹ"i"•ilż" prod. ozesk.
:.. tl.-~·); .13,7,
jak wy~
aww. OO la.t. 9. g, 1G,
„--··-'.

*

*
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oo 1at 16,,jonowej
Poradni
,.K''.I .Nocna pomoc pielęg•
. .
<l'Ztelmcy W,t;±zew -Ot'a>Z z.marska dla m. Lodzi z
wyzeJ
Poradm „K • ul. z. Pa-1 Siedzibą pr:zy Al. KoF'OLE!!l:i" (Fm'rt;Slskiej 37) canowsklej,
Młynarskiej śdus.zki 43, tel. 324-09 od
„DwaJ pan,°w1e N" pr. z ~z;:e1nicy Baluty.
g0<1z. 19 do ~ dokonuje
~ol., do''""·. od la~ .16, Szpital Im. H. Joroana„zobiegów dl.a aoroslych
g. 15" 17, I~,
23.7. iau< ul. Przyrodnicza 7-9 -ii dzieci w gabinecie za·
wyzeJ, g. 11, 19
prz;rJmuje chore glneko- b:egowym I w Clomu
.
* :f.
logic.zi:ie i l'Od'ZaCe Z Chorego W przypadkach
uwaga! Repertuat' $. 0 _ d"lielrncy Sród· i:i;ileśC1e 1 z pilny<;h na zlecenie lerząd-zono na podsta~!e Ili Poradni. „K • ul. Zb.o~ karskie, wystawiane poza.
lrnmunil<alu Miejski~ cze„ 18 oraz z Po.radni goozmamJ prac~ gablnez.a.1.ządu Kin
„K 7, ul. L1l:>elta z dziel tow 7..abiegowych.
~.
mcy Baluty.
ADRESY I GODZINY
.
.
. PRZYJĘC SWIĄTECZNEJ,
PRZEDSPRZEDAZ
bileChirurgia
Połudme: WIECZOROWEJ I Noetow n"; 2 dni n,,ap.t'zód Szp: im. Jonschera, ul. NE.J POMOCY LEKARdo kiń. „Bałtyk , „Po- M1l!o.nowa 14;
23.7. Szp.,!>K1EJ:
7
d07.w.
w·poi.
16,. l~, 20
.3.7. Jak

„Alba Regla" prod. węg.
u.I. Pł.at>owCQ•Wa 6)
do.zw. od lat 16, g, 18, „tJl<nrane
lak>t>tnSt\t"o''
20.15; 23.7. „Księżniczka g. H, „Dyliżans" ptod.
i niedźwiedź" g. 1'6. „Al- USA. dozW. 00 la.t 12 ,
ba R.egia" g. 18. :/J0.15
g. 14 .45 , 17, 19 _15 ; 23 .7,
MLODA GWARDIA (Zie- „Statek z dynamiLem"
lo•na 2) ,,Babctte !Cizie prod. rum„
doi.w. od
na Wojnę" (panor.) pr. lat 16. g. 17. 19
.franc. d<Jzw. od lat 12. '!iWIT (Ba.łucki Rynek 5)
g. 10, 12 .30, 15, 17 .30, 20
B'D"'
23.7. ja·k wyżej
" l l
g, ll,
„Okup"
onltA (PlrZQd'Zalniah.a !Ul) j"·oo. USA, do7.W. cd
NleWl>dz.Ialna
mysz" 2~\ 16•0 t_ 1~;45, 18, 4~0.15;
d1tnw. oo lat 7, p-oira~ek
0: 5 " up g. 1'5. t>, l8. l~nia::' „Wisła",. 'f,Wł6lt:- im.~ pj,rogo~wa, ul. Wól- S\\ iąteczna pomoc le.
2 1
g. 13, „żebro Ada.Ina" 'l'ATRY
:
.
m~rz • . oW<>lno~ć . od~ c·z.an;;ika ~90. .
karska udziel.a w dni
pro<l USA
d<:ew
P
(Sienki.ewl<= 4-0) b) wa s1ę w specia·lneJ Clururg1a Polnoc: S"lp. 1;stawow-0 wo.lne od pra00
lat 16, g. 15, l7. 19'; 23.7. s.f0%~~m dit_ nt!młod:
kasie
ki:na.
..Bałtyk''
im.
St~rlinga,
ul.
Sterlin~Y.
pomocy cloroslym t
0
„Zebró Adama." pl'o.ct. kaZ,
•:/i~z 0 , f':;,~ (ul. NairutoW1cz.a 20) w ga 1/3, 23.7. Szp„ 1m., P1-!dz1eciom w ambulatorium
t:SA, dolzw. 00 la·t l6,
,~al
';y
le"
zalłe
~
~n.I
pows'źedn1e
W.
goro~owa,
ul.
Wol·czans.
k
a'i
w
do.mu
cho.rego w go•
0
1
g. 17. Hl
;;lk ·dla w5~<>11t~z~~:t~I?'
'"ina.::h 12-17.
190.
.
<lzlnach oo JO do 17.
OliA (Tuwima 34) „Dun:i- „Elez prac nte ina k~
.~a~yngolog1a: s-,p •. 1m1 Wleezorow~ P>Orn<>C Jeb-0'' prod. USA, d<>Zw.
laczy"
YPa'aeyk PiF'1r:ioowa, ul. Wókzanska karska udziela w dni
od lat 10, g. 16; „Jutro kuś i ' pJ.;~i.;'ń" g Hl
rw
l!J1IL
195, 23.7. S'Zp.
Barl•c- Pt'Wszednle pomocy do.
premi·eta" prod. pol„ u · 12 13 14 15 l f · 17 '
kiego, . ul. Kopcmsk1ego 22 roslym i cl:zieciom
w
do'l.w. od lat rn. g. 18. „Ostt~żnie, baix;iu':· ~· Pabianicka S6,
Piotr- Olrnhl'ltyka:
Szp. 1.m. ambulato·rium w godtzi·
20: 23.7. ja'k wyżej
l'adz doizw od l t ~2· kowska 1•7 Tuwima 59 Ba.rl!ckiego, 23 ul.
KopcińnBch
o<I 18 do 21 o·raz
7
PIONIER (Fran>eis•7..lrańska g. 18, 2-0; ż3 . 7 . Pr~iratn 7..lelona 2a: 'wS>Chodnia 54; sltiego 2'2;
• · S.'Z.p. im. p!'Zyjmuje w tym czasie
31) „K<lzacy" pr. radz„ dla najmtodmych i Hi. Limanowskiego 80.
Jo·n&ehera, U!l. Milionowa zgłoszenia na wizyty dodO'ZW. od lat 14. g. 16. 17
Ostrożnie bab l "
14. .
.
n1owe "lalatwlane pr-:tei;
18. 20; 23.7. „Czyste s7.a- g' 13• 20
'
cu
23.7,
Chirurgu_• I laryng-01<>- nocną pomoc lekarską od
JefistW<1" prod.
USA.
· •
.
.
g}a dtl.t!cięca: Szp. im. god'Z: 20 ~o 6.
do>Zw. od lait Ja, g. 10,
JUNA 111 KATEGORII
Tu~·ima 19, Wolczańska K<;_:iopmck1eJ. u.1. Spo·tna $ródmlescle - ul. Piotr
18, 20
37. Piotrkows.ka 225. Zgier 361o<J; 23.7. 5-z,p'.. Im. KO>I'- kowska 102, td. 271-80.
POKÓJ (K.A•tMnleti,,a 11'1' G) LJ\CZNOSC (Józefów 48 ska 63, Nowotki 12, Róży c7~~·1<.a~ ul. Armu Oze.-wo- Bałuty - ul. Zuli PA,.PamiętrHk lltyszy" g. 11
Uciecżka nad rń
.~ Luk•emburg 3, Dąl>row- ne.1 Io.
can?wsk:iej 3, tel. 541-96.
„Dwaj 1„mowie N" por " d
d
orze skiego 24-b, Al. Kościu- ADttE!CY I GODZINY Widzew - ul, Szpital•
po.J.. dozw. od lat 16: f;~o IO. rg~ ·~i. 15do:~~m':. szlti 48.
~R~YJĘ~ SWIĄTECZNE~ na 6. tel. 271-53.
g, llli. ~8, 2-0: 23.7. „Dwaj <liarlty" prod. po.J. dozw.
~ J'c?~~1ii,;:r~~~OC11' PIE Gótna 0- ul. Leczl'llcta 6
1>anmne N" g 16 Hl 2-0
:l 1 t lG
tel. 421-7 ·
17 9 23. 7
Rł:KORD (Rzg~w~1k·a' 2) ~!~·:nu~
g, • J ; · ·
SZłJitaH
g,".iąteczna pom.- ).>ie-. Polesie - Al. 1 Maja 24
1
„:Zuzanna
t cłlloJ,>Cy" S1.'UDt~ (Lu•mumby "-<l)
~1!'marska Jnw dni usta- t-el. 382-98.
pr. poi„ dozw. od lal
,Nót w wodzie" p.r~
I Klinika AM, Curie- dwokwo . wo e bod. pra~cly 'l!ucna pomoc lekarska.
16. g. 16. 18. 2-0
'
· · Sl<l-0dowsklej 15 - przyj- c <muie
za .ieiiow u a (N.-L) dla rn. r.oozi z
00 ~at 16, n\ uje chore gineko.\ogicŻ- dc·roslych i
23,7,
„Dzlefi
ostatni P 0 \ 5 d1~7'
dzieci w ga- •iedzlbą w Stacji Pogo.
1
23
7
dzi·eń pierwszy" pt·od. gs 1• . ' ói, .rn.w.
· · nie i roozące :z dzielnicy bmecie zabiegowym I ~ towia Ratunkowego dla
rli<l'I'„ dm.w. od JM 12, ~i 'C'f: erc czyha na
Górna i z 12 Rejonc·Wej domu chorego, w god'Z1- m Lod'Z.l pr-zy ul. Slen·
g. 16, 18, 20
::u~g ~~~~?·ra~a) 1af~ 6 · Poradni „K" d.zielnic;i.• nach ocl 7 d-0 19.
k;~Wi<'Zlł nr 137. u<l7.iela
ROillA (lil"g·oW'Slka nr 84 ) g j 7 1r. 19 30
· Vl'id>zew oraz z Potadnl Ar<\<ltnidele - ul. Pl-0tr pomocy w dornu Chore-„Mśdciel' z La.ramie" • ·
· o, "
. „K" z ul. Sędziowskiej kowsl<a J-02, tel. 271-80.
go dl.a dorosłych i dzieci
(nahoor)
proo
USA ENERGETYK (AJ. Poli- I z ul. !!nycets.klej, d.'Zleł- Bałuty - ul. Snycerska zg!aszaJących 7..achotowartoq.w, ;,.1 lat 16 : l!. 15 5,' ~~h~~~ 17. rói.ik i;:et nicy Baluty.
1-3, tel. 538-79.
i:ie P-0 gotl7.inach pr'ZY•
10. ~~.15; 23.,. „K<>cham
pr.Y USA~~o<zvJ:
n·~~ s !tal 1 M !\ d
Widzew - _ut. Szpital- ~J~ch pr-zychoom reionocię v.ycte„ (panora<rna) 16 . g. \e, 2'0
w· zp
m.
· fa ~:lnn _6 tel. 2il-53
• ·
.Pt'O>d. ra.j-,, do''""
otl
23.7. nie<:·zyn.ne
JGic~, ul, M.. Fornsl&kieJ Ourna9 - ul. P!otrkow- Nocna pomoc lekarska
lat 16, g. 16, 18, 2-0
IVIEWA
(R.o;gowska
!14) nek 1 ~rzyjniui e chore gl- ska 26 , tel. 406-55.
przyjmuje zgłoszenia ~
1
SOJUSZ
(:Nowe Zlotno „Drugi. ()Złowlek'\ "L'O\ll, "~'~iic~c·~esi, ro~ą1 ceR ~ Pol&i~f! - Al. I Maja 24 lefoniC'Zn.ie od gOdz. 2~
.
.......,._ d<>
.......__
........,.___._
.. ..._...HhH.
~.
~ ._
e :i „
e W. 362 98.
6 na
nr ~l.
~•.
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_l>ZIĘNN!~ ~Q:QZJU , w: .~~

~waga, MKS
Sródmieście

Brązowy

Polak ów

"WyjatZd na d'l"U'gi turn.~115 obotzu
l!IP<>rtowego MKS $ródmie9oie do
IPi!J.ozyc · u~egl ~. Nastąpi on
~ bm. o goo·z. 23 z Dworca Ka\liiskiego. Zbiót1ka '11\'YjeiJdża.jącyich
oo goidz. ~
pmzy kasach bl~eto

we florec ie

illych.

(Korespon dencja
z obozu
w· Sulejowie )

.J!est

ich obecnie 52. Bylo wię jaki
_,.,j. lecz 6 naJ!epszyeh wyjecha.lo b<OZ

Kale ndar zy I{ III .li~i
Pierws ze mecze 19 sierpn ia
I

łierm>naoz

Fi-nat d~użynowego :fio1retu męż
czy-z.n na s·zermierczych mlstr:zostwach
świata
wygra.i zespól
Związku
Radzieckiego, mimo że
w ostatnim memu przegra.! z Wę
grami 8 :8 (60 :66). Flo•reciści polscy \\>-ywa•lczyli podobnie, ja•k w
roku ubiegłym
brązo.wy meda.l,
wygry\\r.ając
w S\\"'~·im
ostatnim
finałowym
pojedynku z Francją cje zaskoczyli przeci'\vniika. Grali
10:6.
szybką pilką. Ich ulub-ionym tric1. ZSRR 4 pkt. (27 :zwycięstw) kiem była g"Ta na tak zwaną bandę.
Og·rywaJ\ więc ni.em1los1ernie
2. Wę~ry 4 pkt. (24 zwy·cięstwa)
obrońców, S·iall wśród nkh zamęt
3. Polska 1 pkt. (26 zwydęstw)
4. Francja 1 pkt. (~ zwycięstwa) j nim uplynęła 12 minuta meczu,
już urzyskałi 4 brarrn ki,
Serię rozpaczą! Haj o·sz. Przy skaNad Pilicą, tuż P<>d Sulejowem
nJe
2 :o Sad-ek, lcten.1j ący ata1lci em
rozbili namioty 00 zd<>lniejsi juWid:ze"·a m1ał oka2ję do rewannl·orzy L<>dzi i okręgu. Ci pie1·wsi
są
w zdecydowanej
Niezlbyt przyjemne wiadomo- żu. Niestety. strzeli! w ręce bramprz·e?.radze.
Tutaj pod <>kiem · trenerów -J>oglę ści na,plywają z obozu po.J.s<kich karza . Sro.dkowa trójka WęJl'l'ów
girala
Dwucyfrówka
biają oni wiedzę piłkarską nadra- .g,-la,blistów.
Kontuzja Zahłoc wiS>ia.la7.n.a·kon1i.cie.
w po·wiett"ZU.
bia.iąe braki w szkoleniu. TrzytyW pierws·zej części mec-zu nag·odni·DWe ćwiczenfa oboz,owe dają ·kiergo jest dość poważna. Zalod:zianom jeszc·ze
im wlęoo,j korzyśei niż calor.,,czny ·błooki ma trudn-0ści z utrzy- da,rzy!y się
Je.go <lwie okazie. W jednej nie dopisał
trening w klul>i.e. Tak to, niestety, manie>m w dłoni sza•bli.
jest jeszcze P<>.stawiooe szlcolenie udział w tu·Mieju .s1toi
więc Ga·woirki·ew!cz. mijając się z pHmł·odego
narybku w ńiektórych rpod zna.kiem zapyta'l'lia.
BraJk ką. a w dnu~ie.i Sadek potężnym
trafH w słupek. W<,>g"TZy
<>rgani7.aejach pilkal'skich.
. tego
do,<:konaleg;o zawn<lnika. strzałem
str?ela;li celniej. a przy tym tal<
Wśród <>b-07-0Wiczów są i taey, brąrzoweg-o medalisly z Tur:vnu. precyzyjnie. że b'ramka•rz Szymailpoważnym
którzy już po raz wtóry korzys:\- w
sto.pniu
osłabi s•ki ni-ewiele
mógł 7.dz;a1ać. .Ha.ia • z d<>l>r<>dzie::stwa szk-O·l enia -0- .nasz ze.sr;iól.
josz TO'ZPO·czął i jemu też przyJ>oz.owego. Obserwowany postęp ~o

przygoto-wał już wo awarnsu do

na·jwyżs>Ze:l

klasy

*

*

'7..a·wodów o mist>rzo.sotwo o·kręgu.
najl-epsze Swiadectwo, 7...e
akcja
R<>Zgrrywoki »oz19 • . 8.
LKS - St'1il Ra4o·msiko, <>b·oz<>wa jest niezbP,dna, Jak<> jelP<J>C!ZIJ.ą •się 19 sierpnia br. P>odaje- Lechia Toma•srzów ~ Orzel Lódź, dyny SP-Gllób
7.d-Olny
wypełnić za·iny ternni·nairz l.'OilJg•rywek Lód'llk-fej Włókniarz. Papia•nice - PTC, C7..all'- niedbanie klubowe.
j;,:igi. Okręgowej.
n1. R.1<LomrS'ko - Wlóknia.I'Z Looż,
Ml-0dzież s7,k<:>lą tren·erzy: Urban,
•Borni~atl: łó<klilt'I. Start,
Jaiko Wl1dz ew - C:za,rni Kutno. PaiU!Zuje Goździk,
Raczko, IComza, B!asz/m4st:I'z '°'kręg>u, urbiega s1 ę o lt li- Górniik Lęc-zyca.
cz:vk~
a n.ad cal.Oś<Cią czuwa trener
gę d. WYiilliiki tych ro~rywek będą
25. 8. Orze! Wldzew,
2G. 8.
rz.:naine dopiero po 5 sierpniia ba:., PTC - C7..a.nni Kutno, St.al - Czaot• Wiśnł 1 '>WSki. Narzekają .oni ' oo
prawda, że na obozie znalazł<> się
)więc w terimifnan:izu jeden z ze.<>po- ni R„ LKS Lechia„ Górnik - aż 11 lewos1<rzydł·nw
ych i tylko .iełów w 'karo.ą nie<l!Lielę pauzuje. w W1ókniao-z
Pabia.nice.
Pa·uzuje
)WY'pa<Bm awansu Stairtu., zo•tanie Włókni.a1rz L.
den st<>p·er, lecz na. ogół są zadoBohaterem drugie1go dnia lekw<>leni
z p·ostęl?ów.
z nznaniem
~d=na BXJ'Z)grry1wka między wi2. 9. Wlókm1ia1t.z Pa1bia1nice - LKS,
cernlstn:za1mt k~•asy A - Conooroią Czarn.i R. - G-Orni•k. Widzew - w:vrażaJąc się 0 zdycyplin-0-wan iu rkoatleotyczny-Ch miatirzo.stw Polpod<>piecznych . Oceniaja siki byl 19-letni zawod·n::k stoiPiotr.k ów i Bq;ull'ą Ozrnaków o pl'a- Stal, Cza·rni K. - O!'Zel, Wlók- sw:vch
And1rze j Bania•l'Z L. - PTC. Pau=je Lechi.a . oni ten obóz znacznie wyżej <>d 1ecznej Legii
zeszł<>r·ocznego
w Sieradzu.
deń~ki".
W pierw1S1zym po·waż8. 9. Orze! - Włókrn ria.rz L„ 9. 9.
Stal - Czarni K., Gó•rnik - WiO~rzymaliśmy wiad·<>mo.lć z nym starcie w bie1gu na 4-00 m
dzew, LKS - Cza•rni R„ Lechia - Warszawy od mgr Lubnaua,
0 osią~nąl on świetny
czas 46,4
Wlólmia>1-.z P . Pa·uozuj~ PTC.
naszej ,szóstce, p<>wolanej do ka - jeden z najle•pszych w tym
16. 9. Cza.rni R. Le.<;hia, Widzew nry juni-<>rów. Najlepiej s.pJ.su;ią
sie
rorku
wyn
ków
w
Euro.01e.
Do11
- LI<S. C-zarni K. - Gómik, Wlók
Zalega, Szulc,
i ·ty>e hcza.s ~naliśmy Ba<leńs1kiego
ni.a.tv. L. - Sta•l,
PTC - Onzel. Kaczmarek. GrająK,ootrzewiński
·w każ-dym m-e1
czu sparrinitOWym j jak to si<; mó 'tY'l'kO
Pa•U1zuJe Wlóknóa•I'Z P.
jalk-O
ll'ta',en10'Waneg •o
·it IW ) prz;ed~llJ iu świę<ta 'l'OOZ- 23. 9. Slal - PTC, dórnik - wi „wpadli w oko". Chyba mają .<11Jrintera. Na
mistrzDstwach
!11.tcY mmn.ifesll;u mieliśmy w L<l- Wlókm·iall"".l L.. LKS ....:. Czal'n.i K„ już 7..apewnione miejsce w repre- Eurc•py w Belrgrad<:ie może wal
Wi-d1Z'f!W, Włókniarz P. zentacji.
:«:J.izl dwie fP(Xln.ioole ll!roczysto\3- Lrehia czyć z oowodz.eniem z 11a1jle,p- Jakie kluby i w .i akiej Ilości. szymi 400-meLrorwca mi.
;ci. Dc!kona.no otwarcia nowyc-h - 30.Cz.ami R. Pau•zuj~ Orzeł.
9. Widzew P„ są tu repl'e?.ent<>wan e?
obielldów spon\.owych. Na Choj- Cza1rni K. - Lechia, Włóknia•rz
WłóJrniairz L.
- NajHcu1ieJszą grupę dal Włók
111ach ibyl!iśmy świa>clikami o1·war - LKS, PTC - Górnik, Orzeł n~rz łódzki,
następni·e
St.art 1 "\
cia. ,paw:iJ.on.u Ohojeńskie1go KS, Sta·l. Pa.u11.uja, C7..a rni Radomsko.
7.
10.
L«:I1ia
- Górni!<, Wlóka '111' Jiedemowje pawilonu przy
dzew.
r,Ks. Mniej
Są
równiC'"l
.1uni-<>rówzawOOnic;v w1ze
ni.acf'Z P . Stail R., Oza1rrvi R .
1
itorze · lko1arSkim.
Orioel. Wirdoz-ew - PTC. Czarrrni K. Zgier7...a, Rzg.()wa, z..o,vicza. GJo'\lr„
iPr,.,zes Clhojeńlskiego KS dy;. - Wlókni""iz L . Pauizuje LKS .
na, Lasku, LKS przystał k-0mpletSP0fł0We
E. Ma.jewstki przemówil <lo za13. 10.
Orz.eł '
Wlókniarrz P. ną clrużyaę juni·orów, ktl>ra ubleWlókn.:arz L. - Widzew, i:a sie <> mist1"7.ostwo Polski.
1Pr01Sz<i<nY1C"h g{l'Ści, a przewo<l- H. 10.
111.iczący DRN
Gór.na Ja.goozi11- PTC ..,.. Czau'Tli R„ St.a.1 - L-ec-hia.
Padają
nazwiska C() zd·olnlejNIEDZIELA, 22 LIPCA BR.
ski podlkroSliił !korzyści wynilka- G01•nilk - LKS. P.an..i7.1ują Czatrni J<.. szy<:h zaw-0dnll<ów, Pr?.<01uilcr,ymy
ŻU'żE'L·. KS T, i·am"·aj.a- _ Sp•-20. 10. Onzel - LKS. ~1. 10. Czar- je. J'e.st ~ t-o przecież do-pi<f'l'-0 pierwóąc.e % 'WY!P-Osar.i:enia boi.sik.a w
""
u„
,,.,~
ni K. - Czat'ni R„ Włókniarz L. sz:v st1)pie1i nabywania przez nl<:h ta {Srem) II liga, god:z. 16.30 Pl.a<:
~a1k po.~ebny 01biek.t.
- Wtóknia,rz P„ PTC - Lechia, wy:i.szej wiedzy pilkarskiej. Niech 9 Maja.
W JPd!willo1ITie mieści się hala Sta.\ - Górni•k. Pau-1A1je
Wid·zew. pra-cują nadal nad S<>bą jak<> na I.EI{KA ATLETYKA. zawody toSJ)O•l.'ito'Wa, a jak zaiz;naczyl p.r.zerazie nieznani. A prz:yznać trze- -wa r"Zy$.l\:ie
organizow..am-e
p-rze-z
2S. 10. Górni.k Or7.el,
wodm.iczący LKKFiT
LKS - ba, że pracują intensywnie. KażZabke w
LOZLA d-0st-ęone
za1wcdni·k:ów
tna-i•blil7.o."Zyim cza.si-e oddane zo- PTC , Lechia - Włókniarz L .. Wló- dy z nich marzy o karierze Pohl„, bez. względu ·na d·ta
kla.sę.
Si~dion
stanie do użyVku l>oisiko piłlkar -kn0iatr.z P. - Ozarrni K„ Czami R. Szymłcowia.ka, ~ryc~1cz-:go,. każ<ly AZS. godo:. 18.
Wi-clzew. Pau::wje St.al.
s!de. Obi~ ChQ<jeńskiego KS
zna na. wyr~'vk1 ,n:Jwazn1c,1s~.e w_y
Pl„YWANIE. Bas.en Unit n.a \~Ti
darzenia _świat>o\\e.·o ~utl:!-0lu. N1<; dzewie. g·odz. 15. Po zawodach wy
wy.bud.QWWly w dlliżej mierze
zasko~zy~1e
ich pytaniem. ~cze.1 się
rlystyc ne.
d zi ę!k.i. 'J>Cld>ięteti a.kej i sipo•l ee zto om ciebie zapędzą w k·nz1 róg.
ręczna
PY a · · 7
111 c j staj1e si-ę o..~o<llkiem spa.Mu
Z:vją piłką n<>źną i nie tylk-o pilZAPASY 1 PODNOSZENIE CIĘ
w natisz:e=yim tego słowa znaką, bowiem nieoboe są im rów- ZAROW. Pokazowe zawody pol"lni.eż rekordo\\re wyniki
czeniu.
tel~kiej C7.0ne z ot\vartyrn k,c.nku,rs.em d,la
atletyce. Dyskur.je na tematy spor publ'-czności w podnos7,eniu cieża
W Helen-0Wie po oddaniu patowe eiągną się 'v niesk'°ilcz-0ność. rów 25 kg. i;.ra1grrody dla zwycięz'Wiloton:u do ·1;'1Żyitl_ku odbyly się
w rozegranym we Wrocławiu Bez praey nie ma k<>laczy . Ko- ców. Początek. godiz. 15 przy ul.
1!1a
n;e w_v:.scigt za 'P'l'Oward.ze- mi<id>.ypaństw<>Vi'~'m
spotkaniu rzystajcie więe z doł>r-<>d?jeJstwa Brukowej.
111.1€!'!1\ mo'torow
o charak·terze w plice ręcznej dn17.yn ml-0d-zie-.<<1- <>bnzu i pracu5cie naod sob~.
~opaigaooowym, Ot·wa.rcia pa- wych, r€1J~zentacja Pnls·ki prze- ,iuż w ni~(łalekiej przyszłości1\foże 1TENIS. Po,kal'lJOWe mec·ze ,,,. Parbę- k. 1 Pon-iat.o\v.~l{ief!(}, g.ad~z . JO.
•w1.Jonu. ddk()l[Jał iprze, wodnic·zący grała z NltD 13:14 (8:6).
dziemy pisa.li o was .ialc·o wybłi~ SPORTY WODNE. Regaty wiof..iących
się
zawodnil<acb
LKir<;FiT
I
ligi.
Za•1!ke.
la·r~kje
Karlisz - Lódź - WrocPnema"'.l'iał
poratce
dru.żynv P<>lsl<iel
0
~- jJll,. l[Jegt~ nw1ars1w.a. łódz- dec:vdowal<> przecie wszystkim fa- Dro1:a <I<> awansu stoi przed wami ław. gnd-z. 9 w Parr-ku l Ma;a. O
otworem.
go.dz.
15
wyścigi śliz<iaczy i jarzda
ik1ego M1.ee.zysłarw Ka!l'pmre!\n.
talne l~ mln. gry po pr7-erwie.
K. ROZMYS.l ,OWICZ
na na•rMch WC•dny>eh.

Dwmrcie pawilonów·

w)lłeienowie i na Chojnach

przysłał

~lf.~l·~i·~le -mprezy

Piłka
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Żbmrn czy do krtórego.ś z po~egłych chlopców.
Na t.ym poja\.via się naphs ,.ko1n,ieic 11 , i brzm.i
firna]Qwyrm a1k-0·rd•:>m bchatersk1
mot:r·w mu7:,\"CZJny, P•rzewijają.cy s'.·ę prie1z film w chrwilad1 wa·lki i poświecen.ia. Ch.oć s:am w:1•myiśli
l•!l'm to w.s:zyisrtko. choć o.gJą.d•al·em film nie,zl1czcn.ą il-0.ść razy, i
teraz,
na
re.a.li kllTla w

Bu·enior;

Ai ·r·~1:::.,

n:-e mir.•1'l·-: -m

OO"-r~1fr•7vm;:ić

tv7,'."\l-

szenia, które zwilgotn.iło mi oczy, oo icyto-mn.ie i śmi-eszvł-o zara7.em. Obecnie 7.·d•obyl·bym się julŻ na ·o.s•kzej.9ze. mniej me.Jcdiramaty.czne z:a.ko·ńczenie.
ale wi-dz{lłwie chY'ba
potr:zebo•waJi właśnie ta•kii.ego, bo efe1kt zaw.sr!e
by'! nie.zaiwO'd1ny. I teraz, gdy za•blyalo ·światło,
na .s'ali parnowało przez chwi,J.ę ZU!pe<l•ne mi.1cze•ni.e, a do.piero póź·n•iej ludzie zacz<.'li w&tawać z krz•e1~eł, nie ro7.lma.wi·a jąc, jak po aok:i.demij ża.tcibnej czy p·O•grze•bi·e.
~13 k>

Patrzylriśmy c•ba·j na €'kir-an. Te:-az
ro~ało się ,piekło: ruszyło osta.tec2in.e i mia2d•żąc.e n.atarrrcie czoJ.gów. Pie·rw:s.-ia m.ala z:gimąć .Jaigoda na rękach obu mę:i;czyz,n, diumnR,

I zamioltkt

iniezlomna i nioesk:a.Jarnra do końca. Adam i Żbi1k
sobie w oczy nad ?JWl•ok.am;i d'zi·e•wczyiny; tera.z d1D1piero, w oo;.\.atmuej se•k!u1n..:l•z' e ży
cia, pr:zyjaźń ich jest
pe.J na i nie mnącona
żactnym 11Jg.rzy•t..em. I ta &wiad<'•mo·ść PO·zwa•le
dm ocat-0iwać godność i wiarrię w celowo.ść
śmierci mi;mo po•.wirów absru·:-du.
Następny gillJie Żaldhcki w odrmchu sz.a•\.eń
cze•gto :zir:v1wi.1,
rc·zs,za•ripa.ny
p'!"Z€'Z -!'k.solorzję
ezo·tgu. Ż'bik tyan razem sam, już f~~yczmie,
rn,u1~i LÓWiniei wv·brać śmi€1rć. ch.oć m1oże wv:mlmąć się w oG-.tatrniiej chlwili. Śmierć Żl:>i!{a
a:><1rtrz,ą

tzai 1 rn~;eenizo1wa1lem

z

durżą

&taram1n(}Ś·cl.ą:

j~i.~.t

e>n ootatnim, sa•mot.nym j'l.liŻ obr{}ń·cą b~·Q"kady;
dom 7..awa.Ja s.'ę 01•.tateczin ie z ogh1,s,>.ajssym
wi1dza huki.em, wzmoS,Z<\C diOlkola 11.nielka ch.mrutrę dymrn ~ kurzu, kt.óra za,„]a.n·ia caly ka.d1r.
Dym ten ·l'QlZWiewa .o;ię p·ow•o·li, -0di•i!.allJ.iają.c sk•<>
gruzóv.i. Między cegl-ami oo»k•zoe.gamy kawaleik
sikirwaw'.on.ej pov.ns.tańczej opra19k>i. n:e wiadlomo, czy należącej do Adama,
Ęamy, do

oo

I

·Woskrzy<il<"veg o i
iąc

bramkarza, d~

w zamian rezerwowych.

cxz;;·

wiście, vvidowisko str<'l.ciło przei to
\\.·i-ele, zwlas.?".c-.za. Ze \Veg:rzy ~?Y""

bitnie ::<wolnili 1empo.
ga

po.Jóvll(a

mosta

T~·leż d:·usprawić V,"T.''l-

żeni.e, że grają d:rużyny r&w~o
t'7.ędn1". Padly po dwie bramki_ Z

obu stron. Dla \Vidze\,·a 11a:y5kat
.ie Sade!;;:, jedyny zawodnik, 'ZR"
siu.gujący w tym zespole na wyróżni~nie.

Węgrzy

łosiern.i,

.

byli po=atkowo nieni 1-

toteż

obnażyli

l<C·l\1·'5Blne
bra.J<"I pi-zedwnik'a. Do nai'·'~ęl:,
szy-ch zall.f'"zyć chyba n;=.1€ŻY je;:o

zupeJną ignorancję, jeśli chodZ1 o
grę
s:zybką
piłką.
Tolei'. w,:zy·
.stk.i-e poc'Z;vnania druz~·n~' \V"idzew~kiej nosily cechy wybitnego pry-

m.it.Y\i\'i'Z:n·u.

Sl;d·óo•wal p. 13retste\n.
p.ubliczn-0ść

na

miała

5-ty•siec~
n~-ecod·z!.f"n

ną C•kao:ję przekonania <ie;. jak
""vgląda 1utbol w dobrym wyda·

nlu.

Rnt.

drugiego dnia mistrzostw Polski

1
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pad.la ro'la zdobycia ostatniej; a
więc ósmej bramki do przerw;'·
Znalazł
on
świetnych
wspol•
P'11rtnerów w lewym tączn!kU PC:Iyrasoe i prawoskrzydlo\1 .ry;m. le
Piękny to by! zaiste pokatZ· Ił
różn·ica kla•SY zbyt wielka. żeb[i
ją zniwelować,
wogrzy wycofa
w przerwie śro·dkową trójkę, pra·

Badeński rewelacJą

IC>J<.ręgu !łódzkiego.

(•

Spoik()'jny; letni wleczÓ<l", a na
Wid'Zewie rmzszalal się węgierski
huraga•n. To druży'!la
S·zegedu
;·o.zni·osla
kO'!Tlbinowany zespól
Wid-z.ewa 10:2 .(8:0).
Mocne ·posta<n<>wienie W~"'Tów.
i"Ż udowodnią. że remis w Piotrk•owie to tyiko p!"'_.o:ypadek, spravvilo, że od pi-envszego mo11:nentu
po.cJyklowa.U baordzo szybkie tempo.
F'inezyjnymi a·kcjami, ustawiczmą
zmianą
pooZyc.ii, calkowi-

młodrch· · talentów

jest jego faeh, odpowie ci
namysłu techni),;. G<IY zena 1centra.lny obóz PZPN. Niemal chcesz p<>glębić pytanie, żeby d.oicaty dzień wypelnia im piłka noż wieclzieć się, jaką dziedzinę repre·
m.a.: zajęcia teoretyczne, praktyez- z-entuje, dowl.esz się, że mal!lz do
tn~ .nie kończące się zabawy z pil- czynienia z
teehnikiem.- pilkarlką. Jereli spytasz l<t<>regoś z nich skiJn.

, "'WGID LOZPN

Grad bramek na Widzewie
Koncertowa gra Węgrów

medal

-

Tę sa•lę

m.ais·z pa.n w kie<;<eni - 1"bw'i«dr~i1! Rozencwajg. Ale to nicze,go jes?:cze
nie <l-0wodzi: o•ni iS1ll prawie w.s,zY\S'CY Po.Jacy
Na tu.tejo<•zy>eh N•-emców nie ma pa1n co
liczyć od1Padem. Wy.s.z.liośmy d>o $.7.e·rokiego
i ja,9no ośw1 ·e•t·l·conergo hallu ki·na.
P-0.two1r·z~"łY
Slię tam tera.z maJe grlliµki wkh:ów: rro•zmarwi:ano przy•ci->lZ-O•nym
gk11•·em . Na
nas.z widcok
p1-z0rwaino ro1zmorwy. Zbli:Ż~"li s11ę do na5 panOV\rt.e w cza,m)ich
lub
białych smokingach
ornz pa.nie z dekiolta.mi. R-0oben-a przedstawiał,
a Ho·7.en.cwa.jg s•a,p.al z zadow"lłe'!lia, ze·rkajac
co chwilę na ka.s.ę, bo wlaś,n'e s.przoo.awa•no
bił·ety na na,o,\,~11:•ny s.~arns i utwo·rzy~a się nawet. ki.Jkuo1~D·bo·wa ko·lejka. Przyjmując griatuJa,cj.:?, ll'lC•zgla,da·lem s.ię n>e11:-wowo po hallu, ale
nie dor~kz-egtem os.rJ>by, dla któt'E"j tu przec'.eż
przybylem. Za.mie•ni.Jem u.pr<ejme zdan!a z kilku lll!dźmi fi,lmu, z pa.ru kryt)"kami. z j.a1k.aś.
o.<>o1bil"•l'-lścią z ma.gi,9,t;ra.tu. Nagle sfa,nęl~· p>r•zed•z
mną diw e
jasne d1ziewczyn.ki w krnkow~4;:kh
1>tro-j1a,ch i popyoha1ne prze.z r-0dZJi1ców, PcX!•a,! y

•:•
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Swie•tny wy<11i<k vzy19lrn.ł on w
·
· ·
I
e.limi•nacjach. a bie.g ur•wnczy
.prawie niezmęczooy. W finale
najgroźnie).sz.Y'!Tl
przedwnirk1em
Badeń.ó'lkiego bV'ł Kluczerk. Kowal.•r'<i wycofal sie bowiem w
O<''atniej chwili. Na 01,•ta•trnc-h
1-00 met.rach Kluczek i Ba·deń,
.<1ki stoczyli porywaiącą walkę.
Z,wycieżył warszawi·anirn w cza· 46 8 zd b
·
· ro'"'d ·
ó'01e . , ,
"-0' ~'Wa]ąC TIJe:<o. v• Zle_wanie
t;rtu!ł
m1.s>trza Poh1k1.
Klua7.€1k' miał cws o 0.1 seik.
gor.s.zv.
W pobit)"rn polu by'1i
1~awodnicy
ka~ry
nnrodowej:
Swa·t-0WE1ki,
Gierajewsiki,
Ma-

I

Teresa Ciepła nowa r<1!kllt'. dzistka PoJslti w biegu na
100 m.

ciąg.

W

ooobote
na

zobaczyć

mieliśmy

starcie

~redniodv·slanso•wców.

moż,n-0.ść

CAF -

czołowych

fot.

MatUS-Zt'WSki

W

bie2u
na 1.500 · metrów zw~·cięż~-l Ba- 64.46. 2) Ru•t Legia 62.72, 3) Tow- '
ran,
uzyskując najlepszy
"" pik Spolem Łódź 60.68
tvm mku wvni'k 3.41,4. Zacię
m: l) Boran Legia 3:41.4,
·tą ;;val1kę o di-uj~i.e miejsce S'tO- 2) 1.500
Kowail·C·zyk AZS P0'2:nnn 3 :45.6,
c.zyli Ko·walcz:rk,
który miał 3) Bogv<7.e\\·icz Spóinla 3 ;,15, 7, 4)
czri,.. 3.45.6 oraz Bo~u1c::.„~f"Wicz Zimny Lechia Gd. 8:47,7
3.45.7.
Zimny tym rao:em pobj,p,gl ,siła.bo i nie z:dola1 nawią
OSZMep kobiet: l) Gt:"OCl'al Gwa•r
wć walki z przeciwnik::1mi . Za- <:lia wi-oclaw 49.13, 2) Truk.awiń
jął C7.WJJ_rte rniei.'>ce. B'erg roz- sl<a Spójni a 47.46
'JCCz:oil Bip w O•"•t.rvm temioie.
skok wzwyż l<·obiet:
1) Bkda
Pie:-ws?.e 400 m :u111.;wJ.n;<'v nrż0 AZS Krnków l.!>~ .
2) , ·oworvt.a
b'e-!!li w :>8 sek.
:Na 1000 m Ols7..a Kraków i.61'. 7) Skrzyplń·
s•ka Start Lódź 1,50
mi ~dZ)'CZ<hS W)"llOSil 2.29.
kula mężez:vzn:
I) Sosgórnlk
Górnik Zabrre 18.31, 2) Kom.a,T
Lechia Gdaris•k 17.89
4~0
m mężczyzn: ll Badeń<lct
sk"'k wzwyż me°'czyzn: ll S<'hntta (AZS
2) Klu=ek GwaTdia
Kraków)
2.00,
2) Legia 46,8.
Wi·ercińskl (Legia W-wa) ln5
Ol«rzt~m 46.9.
10.000 m: !) Ożń:; Wawel 30:14.2,
S'lta f<>ta 4XtoO m meżcz~·zn: ll

Wyniki

Z.;nvic;;-:.:::1

wa 41,9

41,8, 2)

G\Va.1x1Ja 'Varsza- 2)

Kierl€\ViC„l Legia

un m

pfl'):

1)
2)

30 :25.8

Bu.<(ala St.:irt J~
Mu-zyk Wista Kr.

300 m m-:f,ezyzn: 1) Bru<7.kow- towice 14,5,
za ,v.~isza
l :50.5.
2 ) Oryw"' 14,6
Ol<mpia Poznań l::;u,7
80 m ppl: 1) ciepła za.wisza 10,7.
rzut ml~tem: 1) Ciepły Zawis?.a 2) Piątkowsrka Legia 10.n
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ml wią:>:Ja1niki bial)"ch i cz.errwro1n)nch g{lździlków.
Dz;ieci były p.r.zejęt·e <•wą ro•lą. a rodlzi•ce pra•wdzi•wi.e wz;1·u1szoe.n.i. Blyt<;rnęły flo€1Sze.
Wizi.ałem
kwi.a.ty i po•chyliłem .się -0<> drzi·ewczy•nę1](, żeby
je pocal°'wać.
Po t}'llł la.t.ach taki głoc, z Pl}l.<iki.„ powi-edziala któraś z ma•tek. Spc„~.ne,glero. ż,e
to co mo1g!o być dla mnii-e premi•?rro·wą rurl;y 1ną,
dla n.ich s.talQ się glębCJokim przeżyreiem. o.czekri•wa1nią i pr-z~·.go·towa1na ma1n .i.fe 0.t~cją p-0.l1s,koś ci
w tym m'-eści-e, \laik dalekim O•d Wa•f\!<7-awy i cd
EUrropy. Równ.ie-ż wzruszc,ny ich "IZru1s.reniem
wyproS>tc•wałem Slie i podniOl",J~m ""Z>r-0k po<nad
g!Qwy oła•czaj.ących mnie 01S>nb: o pa.rę metrów, pc·d ścia1ną, doshrze.glem 111areszc1.e Karne;.

Stala mi.ęd1zy Bab0Crkim a WY\<>Olkim. zażyw
nvm mę:i;czv•;mą. któPeg-0 r-0·zla1ne teraz r:visy
znalem d>o•br<ze z fot-0g-rafi.i, rzuC():Jej W złoki
\ JXZ€ll Adama podrczas 01s.t.~trniego na .s.zego widz.«nia. To b;rł obecny mą,z Ka·rnv. Kama mnó'.iala m'eć t.eraz trzyd7.ieści sz.eść lat, ale arn~
nioe ut.via. a.ni się fa:k widoc·mie nie po.s.t.arzal.a. Należia.!a dlO tych za"M~.z·e świe7.ych blo_1n:
dyin-ek o n.iebi.eis1kich oczach.
Sp0<bkalęm .J>GJ
&pojnen ie.
Prze1p.ra1<1za-m porwi·ed;zi.ałem i ru1sizylem
do niej. Patrizyta na mnoie sw:vrn }a_,,,nym
k'em, a.le oczy jej błysz;czały nie<naturn•l rne.
Na pewn-0 pl·gkala. Baheck.i po-dib„oegl d·o mrn.e
z sr?Jer.<'i'-<im uśmiechem.
~
Mu.slm~· parnu p<ldrl."iek-0•wac za film ?.a'"n1al. ściskaja,c mi ręke. - To byla pra.wd·zi,wa 111t"o•~zys1tość! Cala sa·la plakala.„
S!arralem .srię tylko
od·tworr,yć
prniwdę
tam~:v·ch
<linii odipa.rłem
p-Od\srzedłem do
Kamy.
Moi przyja·c1ele,
pań."-two Zablo.ccy p.rzed1s.ta•wil Ba,l!J.eckti. - •Wła&n.ie o nich pa111u
O•l'O•wi.a.dalem. w samolocie.

:wzirc-
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Kama u.śmie<:"hnęla się i po<lala m1 rękę.
Od:cz-ekalem chwilę, ale ni.c nie pa.wi<:d'l'lala.
Zawad.a -• prz-ed.'>ta.wil·'.'m ""<': \VI"e.<;JZcie
dawnej żcmie i wyc1a,gnąłem
r<;>kę <lo męża.
Uśm~echnąl się uprzejmie. aloe wzrokiem wyslal mni·e d.o wisizy&tkich diabłów.
M'lo n·a m poznać ambas.adrora po;Js.kiej
szl.uikl JJC•wi.edział.
Starralem .się opanor"'iać. Nie wioedzia-!€'!Tl, j·ak
dłLJ€o będę ciągnąć tę ab.S<u11-d3lną zabawę. Ką

tem oka d•a.<i\rzegtem, że Roz€<!1.cwajg daje mi
widoczne zn.akL

- Gdyby pa·n nie b:•ł dziś taki rnzrvwa1nv„.
ZJacząl B~becki i z.erknąl
na Zablo~lcich.
Kama &P·O·j.rzala na mcża. Ti;m -0d.powiedzial
k-0•n WP•ncjon.aln;•m uśmi.echem.
- Bo chcieliby·śmy paina prosić„. dodał
Babecki.
- Świe1bnioe!
nikogo.

-

zaiwolal.em -

niie mam tu

- Na1priawdq?! U•Ckl<i~Yl /:.1ę B3•becki.
.Je-st pan woJ.ny? To b1„.rfrro prosimy„. Będizie
to dla .nas prawdz.j,we ś"•ięt.o„.
- Zeraz a.o Wo.'~ wr(>('ę od·na.rlem i P'<>'Sze<lłem na:p:rzeciw Rozenowajgow i.
Mu1szę odejść p<'wied.zialem. Za&zły
n ie·prze·"•idzi.a ne 011\lolic:mnści.
J<ik t.o odeiść?!
D(lolrn.d
„<loejść? Z<iraz
od·ejdzi€JT11.y na lrola.cję.
Wszy.st.ko przygoto-

v.1a1n-e!
-

Ni.e

ma.gę.

Dziś

wieczór n.ie

mogę.

- Wtia,~nie dziś wiec7.ór pan mu~,„~!
P;m
mi chc·esz l'O•Zlożyć premierę?! Pan ,<•">bie rób
jutro wieczór co pallJ chcesz, a.Je nie ciziś!
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